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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0710784-14.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

Felipe Cardoso de Souza Higa – OAB/MT 14.500

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, defiro o 

credenciamentodo estagiário Matheus Alberto Rondon e Silva (OAB/MT 

23.868/E) nos moldes do pedido.

 Às providências.

Após arquive-se.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 105/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 03 (três) dias de licença médica do Gestor 

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

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

conforme consta do expediente CIA nº. 0710426-49.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

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

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

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

confiança de Gestor Judiciário, no período de 03/03/2020 a 05/03/2020 

(licença médica).

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

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

Cuiabá, 11 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 111/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a solicitação do Magistrado Flávio Miraglia Fernandes, 

para disponibilização de 01 Oficial de Justiça para acompanhar as 

testemunhas que serão ouvidas no Tribunal Popular do Júri com início no 

dia 10/03/2020 com previsão de duração de 02 (dois) dias, de forma a 

atestar a incomunicabilidade entre elas, conforme consta do expediente 

CIA nº. 0710550-32.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o Oficial de Justiça ADELMICIO BENEDITO DOS SANTOS, 

matrícula nº. 230 e o Oficial de Justiça RICARDO BORGES DA SILVA 

CAMPOS, matrícula nº. 7874, para acompanharem as testemunhas que 

serão ouvidas no Tribunal do Júri, de forma a atestar a incomunicabilidade 

entre elas, sendo que o Oficial Adelmício fica designado a partir das 09:00 

horas do dia 10/03/2020 e o Oficial Ricardo fica designado a partir das 

09:00 horas do dia 11/03/2020.

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

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

Cuiabá, 11 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 112/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0710846-54.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JULIANA GONCALVES DE MELO RIBEIRO DA 

SILVA KIDO, matrícula nº. 12913, Analista Judiciário, na secretaria da 9ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 11/03/2020.

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

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

Cuiabá, 11 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIO

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

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994699 Nr: 20883-37.2015.811.0041

 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: SELMA MARIA OSVALDO TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 617,97 

(seiscentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 204,57 (duzentos e quatro reais e cinquenta e sete 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986066 Nr: 16727-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHEIR & RIBEIRO SOCIADE DE ADVOGADOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWKSY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 
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INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729406 Nr: 25406-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA, MAYANE BIANCA 

COSTA E SILVA, MARIA CLARA COSTA FERREIRA, ADELAYDE 

STEFANNY COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8.858/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:13235-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.979,56 (um mil, 

novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), nos 

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

R$ 989,78 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 989,78 (novecentos e oitenta e 

nove reais e setenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150429 Nr: 5030-71.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANÇA AUAD - PREFEITO 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132-B/MT

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

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

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

(quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), para fins da guia de 

TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 

(trinta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em 

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335738 Nr: 6458-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO JABRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE AZEVEDO - 

OAB:1898/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.529,50 (dois 

mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 1.232,39 (um mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta 

e nove centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 1.264,75 

(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

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

correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779701 Nr: 33186-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENZIO LUIZ BORBA POLETO, JÉSSICA FABIOLA 
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CRESTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

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

SANTOS - OAB:12.159, WELLINGTON BARBOSA ERMENEGILDO - 

OAB:12.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:MT/19.023-A, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 15.012-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.659,49 (um mil, 

seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), nos 

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

R$ 829,74 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 829,74 (oitocentos e vinte e 

nove reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964537 Nr: 6746-50.2015.811.0041

 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: WALDINEY CLAUDIO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103956 Nr: 12111-51.2016.811.0041

 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: JORCINEY SEBASTIÃO ARTIAGA NOGUEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FÁTIMA REFINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052862 Nr: 47784-42.2015.811.0041

 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: JOELZA DE ASSIS AIPOITIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GALVÃO PERES - 

OAB:18428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048795-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICEIA MARIA LEITE OAB - MT27333/O (ADVOGADO(A))

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

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DARLA EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Primeiramente torno sem efeito a certidão de intimação 

expedida no id nº 30115507, devido a erro material.Impulsionando o feito, 

intimo a parte autora para se manifestar nos presentes autos no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028510-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO GONCALVES SIQUEIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039843-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO SANTANA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-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 sobre as alegações da requerida e parecer do 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033271-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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 sobre as alegações da requerida e parecer do 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028527-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-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, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1044943-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

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 habilitante para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1043338-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MECCA MARTINELLI OAB - MS19227 (ADVOGADO(A))

CAIO MECCA MARTINELLI OAB - MS19533-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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 habilitante para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040945-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ SANTA RITA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-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 sobre as alegações da requerida e parecer do 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1035939-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-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, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016372-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(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 os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05(cinco) dias, juntar aos autos procuração vigente. Cuiabá, 

11 de março de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034040-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CESAR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-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))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-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, 11 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1056404-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-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:

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-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 administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

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

Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878987 Nr: 16139-33.2014.811.0041

 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: RODOLFO FERNANDO BORGES, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:21437/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Procedo à intimação do administrador judicial para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1200401 Nr: 4787-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO KUHN DE MOURA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RUBENS RAFAEL GARCIA - OAB:17500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Procedo à intimação da recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se quanto às alegações apresentadas pela parte 

Habilitante (fls. 81/96).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1223278 Nr: 12579-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON JOSÉ BATISTA SILVA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Procedo à intimação da recuperanda e do administrador judicial para, em 

05 (cinco) dias, manifestarem-se no presente processo acerca das 

alegações da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1286238 Nr: 3640-75.2018.811.0041

 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: DALTRO KESSLER, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUCAS DANIEL VELASCO DA SILVA - 

OAB:52.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11.295/GO

 Torno sem efeito a certidão de fl.120 devido a erro material. Certifico que 

a parte autora, embora devidamente intimada através do DJE nº 10660/20, 

não se manifestou até a presente data. Diante disso, impulsiono o feito a 

fim de que seja realizada a intimação pessoal da requerente para que, no 

prazo de 05 dias, apresente instrumento de mandato que lhe outorgue 

poderes para atuar neste feito, bem como se manifeste quanto às 

manifestações da recuperanda (fls. 93/95), do administrador judical (fls. 

114/117) e do MP (fl. 118), sob pena de abandono da causa (art. 485, III, 

do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341677 Nr: 18155-18.2018.811.0041

 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: MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no processo acerca do mérito da presente demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1352610 Nr: 19994-78.2018.811.0041

 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 TERCIO MONTEIRO DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 6740, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Torno sem efeito a certidão expedida à fl. 42, devido a erro material. 

Diante disso, certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte 

autora quedou-se inerte até a presente data. Assim, com fundamento na 

ordem de serviço nº 001/2020 e CNGC, impulsiono o feito para promover a 

intimação pessoal da parte requerente para que, no prazo de 05 dias, 

junte aos autos o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (art. 9º, II, lei 11.101/ 05), bem como se manifeste 

quanto as petições da recuperanda (fls. 24/27)e do administrador judicial 

(fls. 29/40).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1374639 Nr: 3032-43.2019.811.0041

 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: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, FORMAX 

AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE 

E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT

 Procedo a intimação do administrador judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto às alegações da parte requerida (fls. 

28/29).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1392575 Nr: 7261-46.2019.811.0041
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 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: BANCO SANTANDER S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 

165.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1402278 Nr: 9478-62.2019.811.0041

 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: REGIANE ALVES DA CUNHA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:OAB/MT 9229

 Procedo à intimação da massa falida da Cotton King LTDA e do 

administrador judicial para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se no 

presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1411836 Nr: 11602-18.2019.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Torno sem efeito a certidão de fl.38 devido a erro material. Certifico que a 

parte autora, embora devidamente intimada através dos DJE nº 10676/20, 

não se manifestou até a presente data. Diante disso, impulsiono o feito a 

fim de que seja realizada a intimação pessoal da parte requerente para 

que, no prazo de 05 dias, apresente instrumento de mandato que lhe 

outorgue poderes para atuar neste feito, bem como se manifeste quanto 

às manifestações do administrador judical (fls. 31/34) e do MP (fl. 35), sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1420430 Nr: 13462-54.2019.811.0041

 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: LIDIANNE SANTI DE LIMA MONTI, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:15435, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MARCO 

ANTONIO LORGA - OAB:13.536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, MARCOS AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Torno sem efeito a certidão expedida à fl. 29, devido a erro material. 

Diante disso, certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte 

autora quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsiono o feito 

para promover sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 dias, junte 

aos autos o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (art. 9º, II, lei 11.101/ 05), bem como se manifeste 

quanto as petições da recuperanda (fls. 07/14)e do administrador judicial 

(fls. 19/26).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005898-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOP IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIL LEITE CRUZ (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, decorreu o prazo de suspensão sem 

manifestação da partes e, nos termos DO ITEM 6.16.15.1 DA C.N.G.C, e 

com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos termos 

da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE CINCO DIAS, DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1010245-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS VINICIO LIMA (REU)

OUTROS DESCONHECIDOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755740 Nr: 7790-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIVINO DE MORAES, MARIA MARTA LUCAS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILÉIA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

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

OAB:11.192/MT, NPJ - ICEC - OAB:ICEC, TELMA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:10.589MT

 Destarte, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo 
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Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Condeno 

o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, mas 

mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, 

§3º, do CPC.Condeno ainda ao pagamento de honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Após a preclusão do presente decisum, arquivem-se os autos, com 

os procedimentos de praxe, sem custas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173692 Nr: 41618-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAJ CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT

 Vistos etc.REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado às fls. 

247/248. Ademais, tem-se que após o deferimento do cumprimento de 

sentença à fl. 240, fora determinada a intimação do executado para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, de modo que a 

publicação ocorrera em 15/05/2019, consoante fl. 241. Logo, embora não 

certificado, o transcurso do prazo se deu em 06/06/2019.Pois bem, tendo 

em conta que o executado fora intimado para efetuar o pagamento e não o 

fizera, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 263v/264a, e em 

obediência ao disposto no art. 835 do CPC/2015, ORDENO que seja 

procedida a pesquisa on-line através do sistema conveniado junto ao 

TJMT, na seguinte forma: CPF/Exequente: 798.756.701-97Nome do Credor 

(a):WELBER COSTA BAIMACNPJ/ Executado:01.215.224/0001-83Nome do 

Devedor (a):JAJ Consultoria Ltda.Valor do Bloqueio:R$ 30.217,54Data da 

Última Atualização:Fl. 263-vEfetivado o bloqueio, o numerário será 

transferido para a Conta Única, vinculando-se os valores a estes autos, 

nos termos da normativa da CGJ.Em seguida, intime-se a parte 

EXECUTADA, para, querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 

854, § 3º, do Código de Processo Civil).Decorrido o termo, sem 

manifestação, o que deverá ser CERTIFICADO nos autos, INTIME-SE a 

parte EXEQUENTE.Inexistindo valor em nome do executado, ou sendo 

estes insuficientes para saldar o débito exequendo, proceda-se o 

desbloqueio e intime-se a parte exequente, para se manifestar no prazo 

de 30 (trinta) dias, indicando a existência de bens passíveis de penhora 

em nome da executada sob pena de expedição de certidão de crédito em 

seu favor (Art. 583 da CNGC), com a consequente extinção e 

arquivamento do feito.Em tempo, consigno que no que versa o pedido de 

expedição de certidão nos termos do art. 828, trata-se de procedimento 

cabível ao exequente, bastando a admissão do cumprimento de sentença, 

o que já fora feito por este Juízo à fl. 240.Mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação da constrição acima deferida através do 

Sistema Bacenjud.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1435153 Nr: 16496-37.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO ZANINI, ALYSSON ZANINI, MARLI TEREZINHA 

ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE RESENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1448323 Nr: 634-89.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO LIMEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA 

S/A, FERNANDO SCHILD RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1448530 Nr: 695-47.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON SCHEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ROOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1448531 Nr: 696-32.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO JOSÉ FERLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ROOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171713 Nr: 40869-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI CLER CAMILO, DANGELO FERNANDES 

VIEIRA, FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA, JUNIOR DE SOUZA 

DOS SANTOS, ALESSANDRO PIMENTEL DA SILVA, ADILSON VICENTE 

FERREIRA, VALTER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALDECI CAVALHEIRO 

DE OLIVEIRA, VALMIR VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR PEREIRA CUNHA, 

DEMAIS POSSEIROS, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE PARANAÍTA/MT, GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, GEOVAN LEITE 

DE OLIVEIRA, HELITON DA SILVA DELFINO, JULIO CESAR FERNANDES 

DA SILVA, TATIANE FRATA, FABIANO INACIO DE ALMEIDA, VALDECIR 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VANDERCI SALA MORENO, LUCIANO DE 

LIMA MATOS, MARCELO EDSON DOS SANTOS, LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS, MANUEL EDSON DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GRAF, CELIO 

APARECIDO CASTURINO, ANDERSON RONDON, GILBERTO SANSÃO, 

CLAUDIO ROBERTO CONTI, SEBASTIÃO MARCHILITS, IRENE FERNANDES 

COSTA PEREIRA, CLAUDINEI NORATO DA SILVA, ANTONIO MARCOS 
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NORATO DA SILVA, JONAS TABORDA, WALISSON OLIVEIRA PEREIRA, 

TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, CLAUDINEIA TABORDA DE 

SOUZA, MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS, CLEVERSON DA SILVA QUIRINO, 

JOSE DE AZEVEDO, WILSON JOSE AMORIM DA SILVA, GEICE RAFAEL DE 

AZEVEDO, ELEANDRO BATISTA, JOSÉ LISBINSKI, NATEL VASSELECHEN, 

VANDERLEI AFONSO DE CARVALHO, ADRIANA SOARES BITENCOURT, 

GIDIONE TEDARDI VASQUES, DEUSDETE LOPES, ALOISIO PETERSON, 

JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, WILIAN FERNANDES CAVALHIER, NILVA DE 

FÁTIMA PEREIRA, SUELI BISPO FELIX, CARLOS ALBERTO DE FREITAS 

FERREIRA, MATEUS MACHADO, AMARILDO FAUSTO DE FREITAS, SIDINEI 

PAULO MEYER, ANDERSON JUVINIANO DE LIMA, ARNALDO SEBASTIÃO 

DA SILVEIRA, AYRTON SENNA CAMILO TOSO, RUTE MARIA POTHIN, 

SILVANE JUVINIANO DE LIMA, ANDREIA JUVINIANO DE LIMA, JANES 

VANCIR CÂMARA, GILSON ALBERTO CÂMARA, ZILDA BRAGA DA 

COSTA, ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT, IVO ETORE BALSAN, IVAR 

PEDRO BALSAN, IVANILDE DA SILVA ROSA, JOSUEL TABORDA, JAIR 

MARTINS GINES, NELSON PEREIRA DA SILVA, LUCINEI BARBOSA DE 

LIMA, ALINE KELLY RODRIGUES, WESLEY FRANCISCO DA SILVA, ENEIDE 

PAULO DA SILVA, TIAGO RIBEIRO BITENCOURT, AXIEL VIEIRA, KARINA 

CRUZ AZEVEDO, VALDIR MARGATTO, EURICO BORCK FLORES, NAIR 

RODRIGUES MARINS, MARILENE ARAÚJO DE SOUZA, ROBERTO MIGUEL 

CÂMARA, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL 

DA CRUZ MAGALHÃES, EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, DIOGO 

SCALZER DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO, NAIR 

MARTINS GINES, ERNESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES 

BITENCOURT, SIDNEIA RIBEIRO BITENCOURT, ANGELICIA DE MEDEIROS 

MARTINS, CARLA FELIX FERREIRA, SILVANO SOARES BITENCOURT, 

LEANDRO ALARCON, ANA MARIA VIEIRA DO ROSÁRIO, IZAIAS DA 

SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:20.238, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

OAB:MT 12.722, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7.720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835/MT, CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT, ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811

 Vistos etc.

Tendo em conta os requerimentos de fls.1561/1562 e 1563/1567-v, abro 

vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, III, do CPC.

Com a manifestação do Parquet, façam-se conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1255804 Nr: 22903-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO ZANINI, ANDRE MARASCHIN, ALYSSON ZANINI, 

MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE RESENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES, MARIA 

FRANCISCA RASQUERI MENDES, PRISCILA RASQUERI MENDES 

MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO 

RASQUERI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9.277/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104679 Nr: 12424-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CASADEI, AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, 

ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO DOS SANTOS, OTAIR DA 

SILVA BORGES, VALMIR ERMES VIEIRA, CLEISON DAVI D PAES, 

REGINALDO JOSE DE SOUZA, FLAVIO BRUMADO, GILMAR MARQUES 

MENDES, VALDECIR NERVES, JOSE ANTONIO BORGES, EDIO BARBOSA 

BORGES, CAMILA MARQUES DA SILVA, WUDSON DE TAL, MANOEL DE 

TAL, VAGNER DE TAL, JOÃO BENTO, BEATRIZ DE TAL, MARCIA LOPES, 

MARIA RITA AMORIM DE CASO, MARCOS ANTONIO DE TAL, MILTON DE 

MORA, RAIMUNDO FIDELIS, BEATRIZ DE TAL, WALMIR DE TAL, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., PAULO 

HORN, MARCOS AURELIO GARCES LIMA, LINDOMAR ALVES LOPES, 

ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA, OSMAR APARECIDO MORAES, ROSIMAR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES, MONOEL FERREIRA DA SILVA, 

FLAVIO BRUMADO, JOSÉ DA SILVA, MILTON CAERANO GOMES, 

PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA, ADRIANO SANTOS VIEIRA, 

IZAQUEL PEREIRA LIMA, CELIO SOUZA SILVERIO, ALDEMIR PEREIRA 

LIMA, CLAUDEIR PEREIRA LIMA, JOSE MILTON PEREIRA LIMA, MARCIO 

FERREIRA DA SILVA AUGUSTO, JOSE ANTONIO BORGES, REINALDO 

FELIX DA SILVA, ANTONIO CARLOS MARCELINO, SIDNEY APARECIDO 

MAESTER, ERICA PARRO, IVERSON BACH, PATRICIA RAQUEL DE 

CAMPOS VIEIRA, CLEUSA JOSEFA RAMOS, JOSE MILTON FERNANDES, 

JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA, FRANCIELE PONCIANA DE GOES, 

ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6.283-B/MT, CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, 

DAVID DA SILVA BELIDO - OAB:14.619, JOSE MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:OAB/MT 17436, KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - 

OAB:17431-A, NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - OAB:6389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O, 

FRANCIELE PONCIANA DE GOMES - OAB:, MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15.177, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177

 IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem razões finais. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380763 Nr: 16541-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DAVI DOS SANTOS, DINALVA 

PEREIRA DOURADO, MOACIR DIOGO COSTA, LINDOMAR BATISTA DOS 

SANTOS, PEDRO CARLINHO COSTA, JOSÉ CARLOS DAVI DOS SANTOS, 

VALDISIO F. DOS SANTOS, JOSÉ ANIBAL DA SILVA, EURÍPEDES 

PACHECO DE LIMA, CICERO BRAZ ANTONIO, ESMERALDINO ALVES DE 

AMORIM, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA, DENY MARCIO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO 

SORUCO - OAB:165.727, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892-B, 

RONALDO STANGE - OAB:184.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT, DAIANY CASSIMIRO BATISTA BRITO - OAB:24662/O, 

LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:10.714

 Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

requerida, para apresentar contrarrazões ao embargos de declaração no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737619 Nr: 34130-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NORTE SUL 

- APRONSUL, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ERVAS 

MEDICINAIS - ASPROERVAS, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 
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FAZENDA JAGUARIBE - ASPROGUARIBE, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS VILA NOVA - ASPRONOVA, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS OURO VERDE - ASPROVERDE, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS JAGUAR DO MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL - MT, 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA DO 

MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE UNIÃO DO SUL 

- APAUS/MT, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222, LUCIANA WERNER BILHAVA - OAB:12.222, VINICIUS 

MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, VALDESON PEREIRA DA SILVA - OAB:15846

 Certifico que, impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogados, para ciência do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069943 Nr: 55371-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARLENE CARMELITA DUQUE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JULIANA METELO DE ALMEIDA, 

CEMITERIO NOSSA SENHORA DA GUIA, FERNANDO METELO GOMES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTINO CARMELITO DUQUE - 

OAB:14956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE 

MAZZER CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte ré, ao apresentar contestação, pugnou pelo 

deferimento de proteção possessória em sede de liminar, 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 

posse da parte requerida e, principalmente quando se deu a ocorrência de 

eventual esbulho no imóvel em litígio.

Destarte, DESIGNO audiência de justificação para o dia 22/04/2020, às 

14:00h.

INTIMEM-SE, pessoalmente, as partes para comparecerem, à audiência de 

justificação na data designada.

 Intime-se a parte requerida, via DJE, 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075580 Nr: 57768-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MARCONDES, GINCO 

DELTA INCORPORAÇÕES LTDA, SETENTRIONAL - AGROPECUÁRIA 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, TALLADEGA - 

AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, IM- 

AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6.249-MT, ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - 

OAB:6249/MT, ELAINE CRISTINA OGLIARI SUZUKI - OAB:9744/MT, 

EMANUELE PROENÇA LARRÉA - OAB:18.722/MT, FERNANDA 

APARECIDA DA SILVA CRUZ - OAB:19066/O, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT, LUIZA BORGES SILVA THÉ 

FREIRE - OAB:11.248/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528, MARIA 

RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT, MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12895, RAQUEL VILÁ MOURA - OAB:22413/O

 Impulsiono os autos para intimar a Parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979981 Nr: 14103-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA SANGALLI PADILHA, ESPÓLIO DE FABIANO 

VIEGAS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: helle marie de souza - OAB:, 

LETICIA COMIRAN - OAB:19.927/E, LUIS CARLOS DIAS - OAB:22566/O, 

MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9.439-A/MT, MICHELLE MARIE DE 

SOUZA - OAB:9439 - A/MT, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 Ex positis, com fundamento nos art. 487, I c/c art.561 ambos do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse com pedido 

liminar, formulado pelo ESPÓLIO de FABIANO VIEGA DINIZ em face de 

JÂNIO VIEGAS PINHO.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa.Intimem-se as partes.Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os 

autos, com as formalidades de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870735 Nr: 10112-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA, ESPÓLIO DE 

ABELARDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL ALVES BUENO, JOSÉ ANTÔNIO 

TEIXEIRA, MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS ACAMPADOS E 

ASSENTADOS DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20.753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885

 Certifico que impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na 

pessoa dos seus advogados para ciencia da devolução das cartas 

precatórias e manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393658 Nr: 29103-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, 

BENEDITO MISRE DA SILVA, FRANCISCO DE TAL, JOSÉ CAETANO 

RIBEIRO, JOÃO ANGÉLICA, MANOEL CARNEIRO DA SILVA, MANOEL 

CECILIO, NECI MARTINS LIMA, NEWTON MACIEL, NILO PEREIRA DOS 

SANTOS, LUIZ NERES CARDOSO, LIDIO DENTISTA, RODRIGUES DO 

POSTO, MANOEL BARREIRA LUZ, EMIVAL, JOEL VENDEDOR, TARZAN, 

PEDRINHO DA DELTA, EDMILSON DO BAZAR, ESPOLIO DE TOINZINHO, ZÉ 

PORTO, QUIRELA, PEDRO DA MOTOPEÇAS, JOÃO VERMELHO, EDVALDO 

JOSE, CALANGO DO MACIEL, MARIVAL DO JORNAL, REINALDO 
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BARBUDO, DJAIR, CASAGRANDE, DARCI CIRIACO, JARBAS 

MARAGAINO, CLEBER POLETO, ADENILDES RODRIGUES DE LIMA, 

ADEMIR ANTONIO LANG, AGUIMAR CIRINO, RONALDO BATISTA DE 

OLIVEIRA, ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO G10, 

CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, CLEBER POLETO, EDI ESCORSIN, 

EDVAL JOSE, JARBAS SILVA MARAGNO, JOEL PACIENTE GUNTHER, 

JOSE PORTO, LAZARO FERREIRA FILHO, LIDIO LIMEIRA BRITO, LILIAN 

PINHEIRO DOS REIS, LUCIANO PEIXOTO MAIA, MAIKEL ZANINI, MANOEL 

BARREIRA LUZ, MARCOS TADEU MACHADO, MARIA NILVA GOMES 

MEDEIROS, NILTON ANDRADE MACIEL, PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS 

MARTINS, RAIANE DOS REIS MACIEL, ROMEU PEREIRA ROCHA, RONE 

PINHEIRO MACIEL, RONILSON PINHEIRO MACIEL, SILVIO SPINDOLA, 

SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL, BELUZA, CLAUDECYR DUTRA DA 

SILVA, EDNA ALVES DE OLIVEIRA, ELIAS BARBOSA DOS SANTOS, 

MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, DERSON JALES COSTA SALES - OAB:3977/MT, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, LUCAS PIMENTEL 

FIGUEIREDO - OAB:40840, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B

 Vistos etc.

Depreende-se da certidão de fl.2843 que, apesar da r. decisão 

democrática haver sido prolatada no dia 30/01/2020 (fls.2845/2847-v), o 

malote digital para conhecimento foi enviado apenas na presente data.

Isto posto, oficie-se, imediatamente, ao Juízo deprecado dando 

conhecimento do r. Decisum ad quem, em aditamento a carta precatória nº 

1001798-52.2019.811.0059, em tramitação na Comarca de Porto Alegre do 

Norte-MT.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1295985 Nr: 7129-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBERTO MORALES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 

OAB:5849 - MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELLO - OAB:2.269-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:513/MT

 Em cumprimento à decisão de fl. 241/242v, INTIMO a parte embargada, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o recolhimento 

complementar das custas e taxas judiciárias na forma da lei, tendo em 

vista o cálculo de custas constante às fls. 245. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1295987 Nr: 7130-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBERTO MORALES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 

OAB:5849 - MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT

 Em cumprimento à decisão de fl. 329/330v, INTIMO a parte embargada, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o recolhimento 

complementar das custas e taxas judiciárias na forma da lei, tendo em 

vista o cálculo de custas constante às fls. 382. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1436350 Nr: 16793-44.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES, MARIA 

FRANCISCA RASQUERI MENDES, PRISCILA RASQUERI MENDES 

MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO 

RASQUERI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, 

FERNANDO SCHILD RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9.277/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1438510 Nr: 17396-20.2019.811.0041

 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: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE JOST HERTER, 

FERNANDO CARLOS WANDERLEY ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA 

S/A, ADÃO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, JOSÉ CAETANO RIBEIRO, 

NILO PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO SCHILD RIBEIRO, LUIZ NERES 

CARDOSO, BENEDITO MISTRE DA SILVA, FRANCISCO DE TAL , JOÃO 

ANGÉLICA, MANOEL CARNEIRO DA SILVA, MANOEL CECÍLIO, NECI 

MARTINS LIMA, NEWTON MACIEL, FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, 

SUPERCÍLIO DE SOUZA MACIEL, FERNANDO CARLOS WANDERLEY 

ROCHA, URBANO SILVEIRA DE CASTRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - 

OAB:16321/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442711 Nr: 18477-04.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA CEREZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA ANDREA PEU DA 

SILVA - OAB:8460

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449536 Nr: 945-80.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS JOSÉ POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA 

S/A, FERNANDO SCHILD RIBEIRO, URBANO SILVEIRA DE CASTRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 
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OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449744 Nr: 991-69.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDES RODRIGUES DE LIMA, MARISTELA MORAES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449767 Nr: 998-61.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BARBOSA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da determinação proferida nos autos em 

apenso de n. 29103-34.2009.811.0041 – Código n. 393658, após 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359451 Nr: 29556-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE DO ARIPUANA AGRPECUARIA LTDA, EURIDICE 

CERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESBULHADORES, MANOEL DONILIO DOS 

SANTOS, Erli Enio Regauer, João Batista Rodrigues, BERNARDINHO 

CROZETTA, Mario Filho Soares, MARINO FLAVIO ZORTEA, FLORISBELA 

DA SILVA PINHEIRO, Deolinda Martins, Dirceu Kieling, Selson Rocha de 

Almeida, Lucilé Ferreira de Almeida, Deuni Grasse, Drolino Manoel dos 

Santos, Adão Solano Trilha Belmonte, Gessi de Assunção Belmonte, 

Adolfo Moisés da Silva, Adriano Voltolini, Ana Bonetti Kuple, João Kuple, 

Antonio Fiorindo Comin, Maria Ondina Comin, Simão Pedro Comin, Benedito 

Pinto de Lima, Divina da Silva Lima, Cláudio José Beltramini, Dalva Krieger 

Beltramini, Dirceu Lauro, Maria Sueli Tardio Lauro, Dirceu Voltolini, Eloir 

Tonetta, ESPÓLIO DE ELTON MARCOS TIEMANN, Suzamar Milke Fogaça, 

Gelson Roberto Schmitt, Carlos Jacó Schmidtt, Andrea Oliveira de Souza 

Schmitt, Geniel Vilera, Rosilaine de Andrade Vilera, Hedio Rehbein, IVANI 

MARIA KIELING, Ivonete Kuple, James Arte Comim Junior, Maruzia Alves 

de Lima Comim, Mariana Aparecida Comim, Manoel Soares da Cunha, 

Márcio Silva de Lima, Lourdes Marilete Zortea, Moacir Lorenzetti, Loreni 

Schmitt Lorenzetti, Neri Grassi, Inês Candiotto Grassi, Delni Grassi, Nilton 

Lorenzetti, Isabel Lorenzetti, Nilton Juarez Lorenzetti, Ozeas Gonçalves 

Santos, Marli Barbosa Santos, Pedro Crozetta, Cleuza Maria Crozeta, 

Plácido Alves Barbosa, Maria de Lourdes Morais Barbosa, Rubens Plácido 

Goes Junior, Helga Gonçalves Resende Rodrigues Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - 

OAB: 22.350/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO RODRIGUES JÚNIOR - 

OAB:213.120/SP, Andre luis Geraldini - OAB:283699, FERNANDA 

AUGUSTA FERREIRA LIMA BLATT - OAB:11815/MT, FERNANDO 

CLEBER DE SOUZA GIMENEZ - OAB:222752/SP, GERALDA DIVANESA 

SOUZA - OAB:326.210/SP, IGOR JUNIOR BRUN - OAB:9097/MT, MAGNO 

JOSÉ DA SILVA - OAB:19135, Renato Guilherme góes - OAB:297421

 .Destarte, REJEITO os embargos de declaração ofertados pelo 

embargante, eis que não há qualquer omissão a ser corrigida na sentença 

de fls. 1.914/1.918.Em tempo, advirto às partes quanto à prática de atos 

processuais revestidos de cunho MERAMENTE PROTELATÓRIOS, os 

quais serão considerados como ATO ATENTATÓRIO CONTRA A 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de aplicação da multa prevista no art. 

1.026, §2º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Notifique-se o MPE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393658 Nr: 29103-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, 

BENEDITO MISRE DA SILVA, FRANCISCO DE TAL, JOSÉ CAETANO 

RIBEIRO, JOÃO ANGÉLICA, MANOEL CARNEIRO DA SILVA, MANOEL 

CECILIO, NECI MARTINS LIMA, NEWTON MACIEL, NILO PEREIRA DOS 

SANTOS, LUIZ NERES CARDOSO, LIDIO DENTISTA, RODRIGUES DO 

POSTO, MANOEL BARREIRA LUZ, EMIVAL, JOEL VENDEDOR, TARZAN, 

PEDRINHO DA DELTA, EDMILSON DO BAZAR, ESPOLIO DE TOINZINHO, ZÉ 

PORTO, QUIRELA, PEDRO DA MOTOPEÇAS, JOÃO VERMELHO, EDVALDO 

JOSE, CALANGO DO MACIEL, MARIVAL DO JORNAL, REINALDO 

BARBUDO, DJAIR, CASAGRANDE, DARCI CIRIACO, JARBAS 

MARAGAINO, CLEBER POLETO, ADENILDES RODRIGUES DE LIMA, 

ADEMIR ANTONIO LANG, AGUIMAR CIRINO, RONALDO BATISTA DE 

OLIVEIRA, ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO G10, 

CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, CLEBER POLETO, EDI ESCORSIN, 

EDVAL JOSE, JARBAS SILVA MARAGNO, JOEL PACIENTE GUNTHER, 

JOSE PORTO, LAZARO FERREIRA FILHO, LIDIO LIMEIRA BRITO, LILIAN 

PINHEIRO DOS REIS, LUCIANO PEIXOTO MAIA, MAIKEL ZANINI, MANOEL 

BARREIRA LUZ, MARCOS TADEU MACHADO, MARIA NILVA GOMES 

MEDEIROS, NILTON ANDRADE MACIEL, PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS 

MARTINS, RAIANE DOS REIS MACIEL, ROMEU PEREIRA ROCHA, RONE 

PINHEIRO MACIEL, RONILSON PINHEIRO MACIEL, SILVIO SPINDOLA, 

SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL, BELUZA, CLAUDECYR DUTRA DA 

SILVA, EDNA ALVES DE OLIVEIRA, ELIAS BARBOSA DOS SANTOS, 

MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, DERSON JALES COSTA SALES - OAB:3977/MT, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, LUCAS PIMENTEL 

FIGUEIREDO - OAB:40840, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B

 Por derradeiro, determino que a Sra. Gestora verifique se foi expedido 

edital de citação e intimação, conforme fora determinado à fl. 1508-v. Caso 

tal comando não tenha sido cumprido, ordeno que ultime imediatamente a 

expedição. Intime-se.Com a manifestação do Ministério Público, 

conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412473 Nr: 1866-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SÉRGIO REIS DE BRITO, RAQUEL 

OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 
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RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547, PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:10108, SONIA MARIA ROSSIGNOLI DE TOLEDO RIBEIRO 

- OAB:10.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 

OAB:13975

 Certifico que, conforme disposto na r. decisão de fls. 262, decorreu o 

prazo de suspensão dos presentes autos, pelo que, impulsiono os 

presentes autos para intimação das partes na pessoa de seus 

Advogados, para prosseguimento do feito no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853484 Nr: 56161-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BEZERRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEMOS ESPINOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO BEZERRA SÁ - 

OAB:14.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO BEZERRA 

AS, para devolução dos autos nº 56161-70.2013.811.0041, Protocolo 

853484, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1295983 Nr: 7127-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARCONDES MORALES, MARIA DE 

FÁTIMA LEAL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, PAULO 

ANTONIO MOREIRA, GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA, LEODOMAR ALVES 

DUARTE, HÉLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849, SOCRATES GIL SILVEIRA MELLO - OAB:2.269-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA 

- OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166, MARIA 

HELENA CAMPOS DE CARVALHO - OAB:22397/A, MARIANA SOUZA 

BARONI - OAB:351.242/SP

 Tendo em vista o cadastramento de advogados da parte requerida nesta 

data, segue abaixo transcrito o despacho de fls. 236 para nova 

publicação no DJE, a fim de proceder a intimação da parte:

"Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição de 

fls.208/210-v, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.10 do CPC.

Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398358 Nr: 31681-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO SIRIANI, ALISSON ROCHA DO NASCIMENTO, 

AMAURI CALLEGARO, ANTONIO BATISTA DA FONSECA, ANTONIO 

FRANCISCO FILHO, CARLOS GONÇALVES, EDSON APARECIDO BRAVO, 

CLAUDIONEI ESMERIO SIRIANI, CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA, DANIEL 

MARCIANO DA SILVA, DARCI MENEZES TORRES, EDCARLOS BRAVO, 

EDINALDO APARECIDO BRAVO, EDILSON APARECIDO BRAVO, PAULO 

MAGALHÃES SOARES, JOSE DE SOUZA RODRIGUES, EVERTON LUIZ 

BRAVO, EDIVALDO RAMOS EVANGELISTA, GABRIEL DUTRA DE 

ARAUJO, GERALDO GOMES DA SILVA, IRENE DA SILVA LIMA, JAIME DA 

SILVA FERREIRA, JANILTON RODRIGUES DA SILVA, JORGE FREDERICO 

TIMM, JOSÉ CRUZ DA SILVA, JOÃO ANASTÁCIO, LUIS VALMIR PADILHA, 

MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA, NELSON GEBAUER, RENATO 

BRAVO, SIDNEI ESMERIO SIRIANI, SILVANA GONÇALVES SANTANA, 

VALMIR OLIVEIRA DE SOUZA, WILSON FONSECA RIBEIRO, ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PONTE DE PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA, VANDERLEI 

MEURER, CARLOS ALBERTO ZORZI, ANTONIO, JERONIMO ALVES DE 

OLIVEIRA, SILVINO BERTOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

FERREIRA NOGUEIRA - OAB:5.888

 1- Certifique-se o decurso do prazo do edital de citação (fls.1449/1452 e 

1454/1459) e encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública, para 

apresentar defesa conforme já determinado anteriormente.2- Com relação 

ao pedido de fls.1499/1500, intime-se a parte peticionante, através de seu 

patrono, para observar a regra contida no §1º do art.231 do CPC.3- 

Apresentada contestação pela Defensoria Pública, intimem-se os autores 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal, bem como acerca das 

demais contestações que forem juntadas aos autos.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173692 Nr: 41618-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAJ CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT

 Certifico que, impulsiono os presentes autos para, em cumprimento a r. 

decisão de fls. 267, intimar a parte Executada, na pessoa de seu 

Advogado, para manifestar sobre o documento de fls. 268 no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356867 Nr: 27094-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA PINTO DA SILVA, WILSON JOSÉ DE SOUZA 

JÚNIOR, ODÁRIO GREQUE FERRAZ, EDMUR ALVES FILHO, LIDIANA DE 

FREITAS SILVA ALVES, DOUGLAS BELARMINO DE SOUZA, VALDECI 

DOS SANTOS FERRAZ, NILTON ALVES DOS SANTOS, NILSON FLORES 

RODRIGUES, CARLOS DANIEL VIECILI VELASCO, MARIA TANIA FLORES 

RODRIGUES, CARLA BIANCHI WAGNER VELASCO, ANTONIO 

RODRIGUES, LOUZENIL ELOIZA DE AMORIM MAZUI, ELAINE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO MACHADO, CLEOSMAR BERTO MACHADO, MILTON MAZUI, 

EDUARDO VICENTE DE SOUZA, JOAQUIM VICENTE DE SOUZA, LUIZ 

ROBERTO CANDIDO, ENI NICÁSSIO DE MEIRELES CANDIDO, ALAIR 

VENTURA GOMES, ANITA DOS SANTOS GOMES, FÁBIO MIGUEL DA 

SILVA, DONATO BERTO MACHADO, ROSALINA DA SILVA MACHADO, 

MANOEL BENTO DA SILVA, PORFÍRIO LEMOS DE QUEIROZ, MARIA 

BUFFET MANCINI DE QUEIROZ, PLÁCIDO TOMÁS DE LIMA FILHO, 

WALDEMAR DE JESUS, ANTÔNIA SANTANA DE JESUS, WILSON 

DONIZETH DE FREITAS FARIA, SANTO DE JESUS, CARLOS ALBERTO 

CELSO, CREUZA GOMES DA SILVA, LUCIENE RIBEIRO QUEIROZ, EUZÉBIO 

MARTINS DE SOUZA, DANIEL BOTELHO RODRIGUES, AILSON MACHADO 

MOTA, ALCIDES RAMOS DA MOTA, AILTON MACHADO MOTA, DIVINO 

BATISTA DA SILVA, DIVINO BATISTA DA SILVA, AGNALDO DE LIMA 

RAIMUNDO, JONAS NASCIMENTO BARBOSA, SOLANGE PEREIRA DE 

OLIVEIRA BARBOSA, EUDES DA SILVA, CLEUSA PEREIRA DOS SANTOS, 

MARCELO JOSINO DA SILVA, MAURINO DOS SANTOS, DINAH GARCIA 

DE FREITAS, RODRIGO MENDONÇA LUZ, ROSENI MORAES DE SOUZA, 

LOURIVAL ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS FREITAS PARREIRA, 

ALEXANDRE ALVES CORREA, OSVALDO FERREIRA MAZZUI, GERALDA 

DA CONCEIÇÃO S. MAZZUI, MAURICIO VIEIRA, UELITON MIRANDA DE 

ALMEIDA, MARIA ISABEL FERNANDES MOREIRA, EXTRA EQUIPAMENTO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, CAETANO CARDOSO SERAFIM, VERA LUCIA DA 

SILVA, JOSÉ GONZAGA DA MOTA, ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA, 
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MARIA NAZARÉ GALDINO DE ALMEIDA, JOÃO PAULO GALDINO DE 

VASCONCELOS, RAMÃO BATISTA GONÇALVES, CELSO ANTONIO 

NICARETTA, IRACY NICARETTA, EDILSON APARECIDO VIEIRA DE LIMA, 

EDU ALVARENGA DE FREITAS, OLIVINA ALVES DE FREITAS, NATANAEL 

MARCOS DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA LIMA, MARIA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA LIMA, ADINÁCIO DÉCIO KEMPF, MARLISE ZEMIMER KEMPF, 

WILSON WESZ, MARIVANA TEREZINHA FIN WESZ, JOSÉ MENDES 

LUCAS, MARLENE MARIA FERNANDES MENDES, SEBASTIÃO BENTO 

BARBOSA, MEIRE DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO DOS POSSEIROS DA 

GLEBA SANTA AMÉLIA DE NOVA LACERDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RIELLI VICTORELLI, GERALDO 

HENRIQUE RIELLI VICTORELLI, ELAYDE CIAPPINA VICTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA - 

OAB:4588-B/MT, ANA PAULA DORILEO CARDOSO - OAB:15652/O, 

ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, BRUNO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB: 16.638, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059, DANIELE 

IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, 

FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, JOSÉ 

CARLOS REZENDE - OAB:9.146/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2.492/MT, LUIS PHILIPPE BORGES TOCANTINS - 

OAB:15882 E, LUIZ FERNANDO GARCIA - OAB:12339, MARCELO 

MAURO DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4588 B, MÁRIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - 

OAB:14712-MT, WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:19335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19.757/PR, CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - 

OAB:61447, MARLOS LUIZ BERTONI - OAB:44.933/PR

 Vistos etc.

Nos termos do art. 107, II, CPC, DEFIRO o pedido de vista dos autos (fl. 

3.181) pelo prazo de lei e determino a devolução dos autos à Secretaria 

para proceder ao integral cumprimento do decisum proferido à fl. 3.177.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370485 Nr: 6471-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA, JOSE DA SILVA 

NUNES, WILSON NUNES DOS SANTOS, ROSALVO MANOEL DE LIMA, 

MAXIMIANO FERNANDES, APARECIDA SILVA NUNES DA COSTA, NILTON 

CESAR SILVA COSTA, JOAQUIM MOREIRA NETO, PAULO SERGIO DOS 

SANTOS, GLEUTON VIEIRA MATIAS, EZEQUIAS DE LIMA ROCHA, 

GERMINIO PEREIRA DOS SANTOS, IZAQUE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO VALERIO DO NASCIMENTO, JOSE ALVES 

DE CARVALHO, SEBASTIÃO DONIZETTI DA COSTA, MAURICIO PIRES DE 

ALMEIDA, ROSIMEIRE PIRES DE ALMEIDA, OTACILIO ANTONIO DE 

ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLOPECUÁRIA FLORENCIO BONITO S/A, 

BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS ENCENHA - 

OAB:9978-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9.877-A, Ronie Jacir 

Thomazi - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, 

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos.

 Mantenho o decisum de fl. 3.562 em seus próprios fundamentos.

Insta informar a parte ré que existem em nosso ordenamento jurídico 

recursos próprios para aviventar nova discussão do ponto decisório que 

não lhe agrada.

 Destarte, REJEITO o pedido formulado às fls. 3.564/3.568, eis que 

reconsideração não é a via eleita para postular a pretensão trazida nestes 

autos.

Certifique-se o integral cumprimento da decisão de fl. 3.555.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419403 Nr: 5766-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI BUBANS, DÓRIS BUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR NUNES CARACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 Vistos etc.

Deixo de apreciar a petição de fl.157, uma vez que fora protocolada 

intempestivamente, consoante certidão de fl.154, na qual consta a data de 

publicação da decisão (24/01/2020). Assim, fixado o prazo de 48 horas 

para cumprimento da decisão (fl.153), este decorreu em 27/01/2020.

Cumpra-se o decisum de fls.156/156-v em sua integralidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387851 Nr: 22381-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO NESTOR SOARES DE SALLES, JOSÉ 

ADALGISO SILVEIRA, WILLIAM ALVES FERREIRA JUNIOR, ALAYDES 

SOARES DE SALLES , JOAO PACHECO DE SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16925-A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE o espólio de Nestor Soares de Salles, na pessoa de seu 

inventariante, no endereço indicado na petição de fl.796, nos termos do 

art.690 do CPC.

 Decorrido o prazo, intime-se a embargante para se manifestar requerendo 

o que entender de direito no prazo de 15(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387854 Nr: 22382-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR SOARES DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADALGISO SILVEIRA, WILLIAM ALVES 

FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118-B/MT, UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315-B/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls.544/544-v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387888 Nr: 22560-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO REFLORESTAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, OSCAR NARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR SOARES DE SALLES, WILLIAM 

ALVES FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALVADOR POMPEU DE BARROS 

FILHO - OAB:5.714/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118-B/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls.331/332-v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387876 Nr: 22384-36.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALGISO SILVEIRA, WILLIAM ALVES FERREIRA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR SOARES DE SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES 

- OAB:7118-B/MT, UBALDO RESENDE DA SILVA - OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls.173/174-v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798508 Nr: 4897-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CANOVA, MARLENE LAVERDE CANOVA, 

SHEILA SOARES CAMPOS DOS SANTOS, ESMAEL JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 Certifico que, impulsino os presentes autos, para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para ciência do documento de fls. 

307, bem como, informar quanto ao déposito integral dos honorários 

periciais.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010245-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS VINICIO LIMA (REU)

OUTROS DESCONHECIDOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO 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 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1010245-83.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: COMPANHIA 

AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR POLO PASSIVO: Nome: JONAS VINICIO 

LIMA Nome: OUTROS DESCONHECIDOS FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, INOMINADOS, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS, 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, e SERÁ NOMEADO 

CURADOR ESPECIAL, 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 da Ação de Reintegração de posse c/c 

pedido de tutela de urgência, movida por Companhia Agrícola dos Parecis 

– CIAPAR, em face de Jonas Vinício Lima e outros ocupantes 

desconhecidos, integrantes da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade 

– FNL. A Autora informa que é legítima possuidora de área de terras 

rurais, georreferenciadas, localizadas entre as Rodovias MT 364 e 358, no 

município de Campo Novo do Parecis – MT, a qual está devidamente 

matriculada sob nº. 11.970 (Cartório de Registro de Imóveis de Campo 

Novo do Parecis -MT) e é destinada, exclusivamente, à Reserva Legal, 

conforme se observa no Cadastro Ambiental Rural, sendo que as 

fotografias juntadas com a petição inicial atestam que toda a área é 

cercada por vegetação nativa. Referido imóvel, além disso, não possui 

ônus, processos judiciais ou administrativos, está devidamente 

georreferenciando e certificado pelo INCRA, conforme CCIR, bem como 

não apresenta pendências tributárias. Na data de 25/02/2019, a Autora 

tomou conhecimento, através de seus funcionários, de que parte deste 

imóvel de matrícula 11.970, foi indevidamente ocupado por, 

aproximadamente, 40 famílias que ali se instalaram, às escuras e sem 

autorização, em barracos de lona improvisados em meio à vegetação, em 

área de Reserva legal, destinada à preservação ambiental, havendo o 

receio de que, além do aumento na quantidade de ocupantes, possa 

ocorrer a supressão da vegetação e o esbulho de outras áreas. Assim, 

cumprindo os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, a 

Autora formula os seguintes pedidos: I – o deferimento da medida liminar 

de reintegração de posse; II – A requisição de força policial no momento 

de cumprimento da medida; III – A determinação para que os Réus 

abstenham-se de ocupar a área reintegrada ou qualquer área de posse da 

Autora; IV – Como pedido subsidiário, a determinação para que os Réus 

que não expandam a área ora ocupada, de aproximadamente um hectare, 

até a realização de eventual audiência designada e que mantenham a área 

ocupada na forma como encontraram; V – A citação dos Réus; VI – A 

expedição de Carta Precatória à Comarca de Campo Novo do Parecis – 

MT; VII – Ao final, a procedência do pedido, reintegrando a Autora, em 

definitivo, na posse do imóvel vindicado, com a condenação dos Réus no 

ônus da sucumbência; VIII – O protesto de provas, com a atribuição de 

valor à causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais). DECISÃO: "(...) Diante de 

tudo o que foi acima exposto, não havendo fundamento que 

consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas 

documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam 

os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, por consguinte DETERMINO A REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE do requerente na área esbulhada pelos requeridos, localizada 

na FAZENDA ITAMARATI, objeto da matrícula sob nº. 11.970 localizado na 

Rodovia MT 358. 1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

da FAZENDA ITAMARATI, objeto da matrícula sob nº. 11.970 localizado na 

Rodovia MT 358, aproximadamente 30 (trinta) quilômetros depois do 

entroncamento com a BR 364 (Coordenadas geográficas aproximadas 

14º20’4648”S 58º12’2842”O). a. O mandado deverá ser cumprido por meio 

do COMITÊ ESTADUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se de 

conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial. b. Consigne-se 

no mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação 

da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de 

manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, 

assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, 

essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito 

(CF, art. 1º, 3º e 4º)”, com expressa proibição de demolição de 

benfeitorias. c. OFICIE o COMITÊ ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS encaminhando cópia do mandado de reintegração 

de posse, sendo que deverá informar data para o cumprimento do 

mandado no prazo de 15 dias. 2. CITEM-SE os réus e aqueles que forem 

encontrados no imóvel para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 564, do Novo Código de Processo Civil e 

INTIME-OS da presente decisão. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 
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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, ALEXANDRE VENCESLAU PIANTA, digitei. 

CUIABÁ, 22 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) Amanda Meira 

Florentino Gestora Judiciária 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010486-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (RECONVINTE)

FABIO PAULINO GARCIA (RECONVINTE)

FABIOLA PAULINO GARCIA PEREIRA CARDOSO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Raquel Lima (RECONVINDO)

Edileusa Souza Santos (RECONVINDO)

Janilton Borges Pereira (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010486-23.2020.8.11.0041. RECONVINTE: FERNANDO ROBERIO DE 

BORGES GARCIA, FABIO PAULINO GARCIA, FABIOLA PAULINO GARCIA 

PEREIRA CARDOSO RECONVINDO: RAQUEL LIMA, EDILEUSA SOUZA 

SANTOS, JANILTON BORGES PEREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar proposta por FERNANDO 

ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, FABIO PAULINO GARCIA e FABIOLA 

PAULINO GARCIA PEREIRA CARDOSA, em desfavor de ASSOCIAÇÃO 

TAL, RAQUEL LIMA, EDILEUZA SOUZA SANTOS e JANILTON BORGES 

PEREIRA e OUTROS DESCONHECIDOS, conforme consta na exordial. Em 

suma, relatam os autores que são legítimos proprietários e possuidores de 

uma área de terras rurais com 2.040,3659 hectares, denominada 

FAZENDA 8 DE DEZEMBRO, situada às margens da Rodovia MT- 361, Km 

08, acesso a Barão de Melgaço, Zona Rural do Município de Santo Antônio 

de Leverger/MT, inscrita nas matrículas sob os nº 40.248 e 63.122, ambas 

do CRI da Comarca de Cuiabá. Aduzem que exploram a referida área em 

conjunto, além de que sempre exerceram a posse mansa e pacífica na 

totalidade do imóvel. Inclusive, ressaltam que a Fazenda 8 de Dezembro é 

delimitada, cercada, explorada através da pecuária. Salientam que na 

propriedade existem benfeitorias, tais como casa, curral, cercas, além de 

gado e tratores. Contudo, narram que na madrugada do dia 07/03/2020, 

um grupo de pessoas quebrou o cadeado da porteira principal e adentrou 

a Fazenda, se valendo do uso de arma de fogo. Os autos foram 

distribuídos perante a 2ª Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que determinou a redistribuição 

perante este Juízo (id. n. 30055181). Remetidos os autos ao MPE, o douto 

Promotor de Justiça recomendou pelo deferimento da liminar (id. n. 

30113256). É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, ACOLHO a 

competência declinada no id. n. 30055181 e RECEBO o feito no estado em 

que se encontra. Pois bem. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) 

tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração 

na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos 

atos ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, 

necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos 

requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido 

de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, 

encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil: “Art. 561. 

Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. (destaquei). Aqui não se está 

falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não 

é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os 

doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o 

exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à 

turbação. No que se refere ao exercício da posse e ao cumprimento da 

função social do imóvel, restaram comprovados pelos seguintes 

documentos: 1) Matrícula do imóvel (ids. 30039195, 30039207); 2) 

Contrato de parceria (id. n. 30039210); 3) Notas Fiscais de aquisição de 

insumos agrícolas e ferramentas (id. n. 30039219 ao id. n. 30039670); 4) 

Saldo atual de exploração emitido pelo INDEA (id. n. 30039672 ao id. n. 

30039679); 5) Declaração de ITR (id. n. 30040109); Assim, independente 

do resultado da supracitada ação de reintegração de posse, diante da 

farta documentação trazida na exordial, é possível concluir que quem vem 

exercendo a posse da área até o presente momento é a parte autora. 

Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, 

que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno 

exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à 

propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil: Art. 1.196. 

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Superada a 

demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho 

possessório, o qual pode ser confirmado comprovado, conforme boletim 

de ocorrência (id. n. 30039682), relatando a invasão do imóvel, bem como 

imagens fotográficas (id. N. 30039684), nas quais torna-se possível 

observar a quantidade considerável de invasores, bem como de madeiras 

para possível construção de barracos. Além disso, percebe-se que os 

réus estão se valendo da prática reiterada de invasões, haja vista que a 

propriedade vizinha também fora alvo de esbulho rechaçado por este 
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Juízo, em sede de liminar deferida nos autos sob o nº 

1002313-10.2020.8.11.0041. Diante do exposto, não havendo fundamento 

que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas 

documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam 

os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE dos requerentes na área esbulhada pelos requeridos, denominada 

FAZENDA 8 DE DEZEMBRO, situada às margens da Rodovia MT- 361, Km 

08, acesso a Barão de Melgaço, Zona Rural do Município de Santo Antônio 

de Leverger/MT, inscrita nas matrículas sob os nº 40.248 e 63.122, ambas 

do CRI da Comarca de Cuiabá. 1. Expeça-se MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO dos autores na posse do imóvel e intimação dos réus 

desta decisão. 1.a- Ressaltando-se que o seu cumprimento deverá ser 

efetuado com o apoio da Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo 

em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 

regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de 

posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), 

ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019. 1.b - Consigne-se 

no mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação 

da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de 

manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, 

assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, 

essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito 

(CF, art. 1º, 3º e 4º)”, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual 

juntamente com o mandado. 1.c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, 

EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS 

REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus 

pertences pessoais, bem como a colher eventuais frutos que estejam 

prontos para a colheita. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: 

“A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 2. OFICIE a SESP encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser 

acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à 

identificação da área e de onde se encontram os réus. 3. DETERMINO que 

a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente 

ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, 

cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender 

atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC, que 

deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de 

suspensão . 4. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem 

a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para 

a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, 

parágrafo único, CPC). 5. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por 

se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve 

pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 

554, § 1°, do CPC. 6. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do 

CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública para defesa dativa. 7. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à 

Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme 

nomeado também na decisão supramencionada. 8. Dê ciência ao Ministério 

Público desta decisão. Às providências. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito [1] DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, 

Nelson. Curso de Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, 

ampliada e atualizada. Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010544-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010544-26.2020.8.11.0041. REQUERENTE: VICENTE MARINO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por VICENTE MARINO DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme descrito na exordial. Os autos foram 

distribuídos inicialmente para este Juízo. Entretanto, a teor do art. 1º do 

Provimento nº. 004/2008/CM e art. 1ª da Resolução nº. 06/2014/TP, a 

competência da Vara Especializada em Direito Agrário cinge-se apenas 

aos conflitos possessórios coletivos rurais ocorridos dentro do Estado de 

Mato Grosso e aos conflitos possessórios individuais da Comarca de 

Cuiabá. Art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª Vara Criminal 

passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando 

com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 006/2014/TP: Atribuir à Vara 

Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e 

julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com elas relacionados. Destaquei. 

Assim, em análise aos pressupostos de admissibilidade da presente ação, 

verifico que o litígio em questão não se trata de matéria afeta a 

competência deste Juízo, posto que cuida-se de pedido de tutela de 

urgência, com o intuito de análise do SIMCAR. Além disso, denota-se do 

endereçamento da peça vestibular que a ação deveria ter sido distribuída 

perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. 

Nesse contexto, RECONHEÇO a incompetência do Juízo Especializado em 

Direito Agrário para processamento e julgamento da presente demanda 

por não se tratar de matéria afeta deste Juízo especializado. 

Encaminhem-se os autos para redistribuição para a Vara Especializada do 

Meio Ambiente desta Comarca/MT. INTIMO a parte autora, por seu 

advogado, desta decisão. Cuiabá, data registrada no sistema (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1057013-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO OAB - GO37980 (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 

1057013-67.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: FILADELFO DOS REIS DIAS 

EXECUTADO: SILVIO DIAS Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que figura no polo ativo FILADELFO DOS REIS DIAS e no polo 

passivo SILVIO DIAS, sob o argumento de que o executado não cumpriu o 

acordo homologado nos autos físicos sob o Cód. 900197 e 896057. Em 

suma, pugnou o exequente pelo pagamento do débito exequendo e pela 

imediata expedição de mandado de imissão de posse individual. O 

cumprimento de sentença distribuído virtualmente foi admitido em virtude 

de o exequente ter se incumbido de digitalizar integralmente os autos 

físicos em que fora homologado o acordo submetido à execução. Nesta 

oportunidade, foi determinada a intimação do executado, através de seu 

patrono, para efetuar o pagamento (id. n. 27334005). Em seguida, o 

executado opôs embargos de declaração aduzindo que havia manifestado 

nos autos sob o cód. 900197 o descumprimento do acordo por parte do 
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exequente, vez que teria formulado contrato abusivo, mas que este Juízo 

só tomara o conhecimento com a conclusão dos autos após um mês do 

peticionamento. Aduz que o exequente não atendeu a Resolução TJ-MT/TP 

Nº 03 de 12 de abril de 2018, vez que não digitalizou integralmente o 

processo físico. Questiona o fato deste Juízo ter apreciado o cumprimento 

de sentença antes de analisar a manifestação acostada aos autos físicos, 

que pugnava pelo não cumprimento do acordo. No id. n. 29029894, a parte 

exequente pugna pela extinção da execução haja vista a liquidação da 

dívida. Instado a se manifestar, o douto Promotor de Justiça opinou pela 

extinção do feito, ante a satisfação do crédito (id. n. 30073903). É o 

necessário. Fundamento e Decido. Sendo tempestivos, recebo os 

presentes Embargos de Declaração para discussão. Infere-se dos 

argumentos expostos que o embargante, na realidade não pretende sanar 

qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas sim reanalisar 

questão que foi analisada decisão do id. n. 27334005. Claramente não se 

tratam de Embargos de Declaração opostos nos termos do art. 1.022 do 

CPC/2015, ainda que se fale em efeitos infringentes. Assim, entendo que 

os embargos de declaração ofertados se tratam de mero inconformismo 

dos embargantes o que é inadmissível pela jurisprudência firmada pelo 

Tribunal de Justiça, conforme acórdão in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – 

INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – 

NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se admitem 

embargos declaratórios com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente 

debatida e julgada, devendo-se observar rigorosamente os requisitos 

exigidos no art. 1.022 do CPC. O magistrado não tem obrigação de refutar 

todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas 

tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF). (ED 100975/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

— OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — RENOVAÇÃO 

DO JULGAMENTO — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com 

transcrição de excertos do acordão embargado, que foram analisados os 

pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a 

ser suprida. É pressuposto para a viabilidade do recurso que a 

contradição seja detectada no próprio ato decisório. Os embargos de 

declaração não se destinam a propiciar ao órgão julgador a renovação do 

julgamento da causa, ante o inconformismo da parte, porque [...] não se 

revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – 

a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, 

omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o 

julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. [...]. (STF, 

Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 

19/2/2015). Recurso não provido. (ED 26750/2016, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no 

DJE 04/04/2016). Os presentes embargos são meramente protelatórios, 

pois a parte embargante, inconformada com a decisão desfavorável opôs 

embargos de declaração, no entanto não se ateve ao propósito do 

recurso, tal como descrito no art. 1.022 do CPC, pretendendo reexame de 

matérias, por meio de via inadequada. Destarte, REJEITO os embargos de 

declaração ofertados pelos embargantes, eis que, não há qualquer 

omissão a ser corrigida na decisão objurgada. Consigno ainda, que os 

autos físicos sob o Cód. 900197 em que o embargante/executado alega 

ter peticionado e ocorrido morosidade na apreciação, estavam arquivados 

e só vieram-me conclusos no dia 17/12/2019, oportunidade em que foram 

apreciados imediatamente por este Juízo. Além disso, a presente demanda 

foi submetida à análise previamente (12/12/2019), por se tratar de 

processo eletrônico que aguardava decisão inicial, estando concluso na 

“caixa de urgência”. Ademais, restando comprovada a satisfação da 

obrigação pretendida nesta fase executória, DECLARO EXTINTA a 

execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Tratando-se de pagamento 

espontâneo, bem como diante da concordância do exequente com os 

valores pagos, resta tacitamente dispensado o trânsito em julgado desta 

decisão. P.I.C. Cientifique-se o MPE. Remetam-se os autos ao arquivo. 

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: 1022582-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO FERREIRA MACIEL (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 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 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos, devendo, caso queiram, o assistente técnico de 

cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1044820-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY ALVES RODRIGUES JAUNE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044820-20.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ROSELY ALVES RODRIGUES JAUNE EMBARGADO: 

CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL Se tempestivo, o que deverá ser 

certificado nos autos, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

sem atribuição de efeito suspensivo. 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022093-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO VAN GOGH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUITETON ARQUITETURA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REU)

ANTONIO DIEGO LONDON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos pela segunda 

requerida. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043688-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

JURACI ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

EULANO FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

DORALICE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

ALENIR ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ELIZA MARTINS DO CARMO (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 20 de 535



LINDALVA SILVA MOURA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARILDA DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016179-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA JUNIOR OAB - MS7862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/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 acerca do 

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016179-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA JUNIOR OAB - MS7862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte EXECUTADA ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 

(cinco) dias, informar(em) os dados bancários (banco, conta, agência e 

CNPJ/CPF), necessários à expedição do Alvará dos valores a serem 

liberados. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1041757-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON TORRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO DESUITE ALVES (CONFINANTES)

CARLOS DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

LUCIA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1048434-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIA LEONI CRUZ OAB - SP151657 (ADVOGADO(A))

GISLENE CREMASCHI LIMA OAB - SP125098 (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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022186-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VICTORAZZO LOUZADA (REQUERENTE)

LETICIA VICTORAZZO LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

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

acerca do Despacho de Id. 22814098, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033740-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PINTO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

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:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 30080769) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041070-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GIOVANI SOARES RAMOS (REQUERIDO)
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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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009592-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MUSA (REQUERIDO)

 

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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1054942-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. E. D. L. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição, nomear assistente técnico e apresentar 

quesitos, bem como manifestar sobre a proposta de honorários 

apresentada na petição de ID 30163307. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032656-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSUL MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - DF10017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

 

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, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 29164685) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035384-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GONCALO DE ALMEIDA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE PAULA NEPONOCENO (EXECUTADO)

 

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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 28536093) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010505-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010505-29.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISAQUE DA SILVA CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009508-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TARGINO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009508-46.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL TARGINO NETO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc Os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo 

deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Nesse aspecto, constato que o autor é servidor público efetivo, 

possui renda mensal de aproximadamente R$ 5.914,77 (id. 29788986) 

bruto, e mesmos com os descontos efetuados em sua folha de 

pagamento, não demonstram que o autor é pessoa desprovida de 

recursos financeiros. Dessa forma, INDEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça. Intimem-se o autor para que efetue e comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003067-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003067-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documento pessoal legível. Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010608-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO FERREIRA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010608-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSO FERREIRA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, oportunidade em que deverá: I) Promover o recolhimento 

das custas processuais, ou alternativamente comprovar sua 

hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002834-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MORITU TSERENHITOMO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002834-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR MORITU TSERENHITOMO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010077-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MAXIMO DA SILVA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010077-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON MAXIMO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Declaração de hipossuficiência devidamente assinada; ii) 

Comprovante de residência legível; iii) Boletim de Ocorrência ou termo de 

ocorrência que comprove o acidente. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006180-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREYK FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006180-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO GREYK FERREIRA DA SILVA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos: i) Cópia de fls. da CTPS com último 

contrato de trabalho, bem como folha subsequente em branco, em caso de 

desemprego, ou documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência. 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002058-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CAMPOS DUCA AMARANTE (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002058-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAROLINA CAMPOS DUCA AMARANTE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos todas as páginas do Boletim de Ocorrência; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006180-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREYK FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006180-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO GREYK FERREIRA DA SILVA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos: i) Cópia de fls. da CTPS com último 

contrato de trabalho, bem como folha subsequente em branco, em caso de 

desemprego, ou documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência. 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029088-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSEMARY CLAVISO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO ODONTOLOGICO LTDA - 

ME (REU)

MARIO DUILIO EVARISTO HENRY NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029088-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARA ROSEMARY CLAVISO SILVEIRA REU: INSTITUTO DE PESQUISA, 

EXTENSAO E ENSINO ODONTOLOGICO LTDA - ME, MARIO DUILIO 

EVARISTO HENRY NETO Vistos, etc. Defiro pedido de id. 28846502. 

Expeça-se carta precatória para o Juízo da Comarca de Uberlândia-MG, 

visando à oitiva do requerido MARIO DUILIO EVARISTO HENRY NETO no 

endereço fornecido (id. 28846502). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006554-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOMAR SILVA AMARILIO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006554-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE REU: BENEDITO JOMAR SILVA AMARILIO 

Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Ante o exposto, intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do 

CPC), apresentando: a) Documentos pessoais (RG e CPF) legíveis; b) 

Comprovante de endereço (água, luz ou telefone), em seu nome ou, caso 

esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do 

endereço declinado. 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 URGENTE. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1056150-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MONTEIRO REIS ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DONIZETI COSTA - ME (REU)

 

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, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 29684742) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042591-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.B.S.-DISBRASERV SERVICOS OPTICOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

D. B. L. DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDU RAHMAN HOMMAID OAB - MS18863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HCB PRODUTOS OTICOS EIRELI - ME (REU)

HELENA CUNHA BRAZIL (REU)

 

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, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 29689659) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045989-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L T FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO OAB - MT41258-O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO OAB - DF39684-O (ADVOGADO(A))

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONY CEZAR DE SOUZA (REU)

 

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, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 29194877) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054396-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARJORIE ROSSI OAB - SP244185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES E DALBEM LTDA - ME (REU)

 

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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 29059923), bem como a Correspondência Devolvida 

(29690807) juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059984-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE TAQUES VITAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUSA DIAS OAB - MT227310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES VIEIRA DE BORBA (REU)

FLORA VILMA MOREIRA BORBA (REU)

 

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, manifestarem-se acerca das 

Correspondências Devolvidas (Id. 29682636 e Id. 29684746) juntada aos 

autos, requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148356 Nr: 30962-41.2016.811.0041

 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: LUCIENE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:17.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 5 (cinco) dias, manifestarem sobre a nova proposta de 

honorários periciais (R$4.980,00). Devendo a parte requerida, em havendo 

concordância, providenciar o recolhimento de 50% no mesmo prazo. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 768013 Nr: 20867-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON JAIMER BUSTAMENTE, CARLOS 

LOURENÇO M. D. HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688, HOTERLENE LOPES DE MORAES - OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA NETO - 

OAB:24.362/O

 Vistos etc.

Indefiro o pedido constante às fls. 307, porque o que nele é solicitado é de 

exclusiva tarefa da parte, não incumbindo ao Juízo fazê-la. Essa 

providência só tem lugar pelo foro, quando a parte comprovar que envidou 

todos os esforços para alcançá-la, mas mesmo assim dele não logrou 

êxito. Aliás, esse entendimento já se encontra de há muito, sedimentado 

pelo nosso egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Dessa forma, mantenha-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do 

art. 98 do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 812090 Nr: 18583-73.2013.811.0041

 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: MFCC, LAURO BENEDITO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, RENATO 

CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc.

Encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apreciação e julgamento do recurso de apelação interposto, 

com as nossas homenagens.

Observe-se a Escrivania os procedimentos de praxe.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 822169 Nr: 28350-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCC, LAURO BENEDITO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, RENATO 

CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - 

OAB:15661

 Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408356 Nr: 368-54.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: JOSE BENTO SIMÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1076422 Nr: 58200-69.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de uma ação de cobrança promovida por CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, em desfavor de ENICE CANDIDA DE SOUZA.

O Autor em fls. 116/117 peticionou requerendo a extinção do feito, ante o 

pagamento integral do débito pela parte ré. Assim, é evidente a perda do 

objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1064125 Nr: 52772-09.2015.811.0041

 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: VICENTE SIQUEIRA SANTOS, JANAINA ROSANA DA 

ANUNCIAÇÃO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOLOGIA BANCARIA S.A., SICOOB 

MULTIPLO, BANCO BRADESCO S.A

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

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB - MT 12.770, JOSE 

KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 
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LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Vistos, etc.

 DETERMINO que seja feita a intimação das partes para que, em 10 dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sob pena de presumirmos sua intenção no julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de março de 2020.

 JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1044062-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PASCOLI ROMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA RODRIGUES ROMANI OAB - MT5822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044062-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SERGIO PASCOLI ROMANI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Trata-se de julgamento conforme o 

estado do processo, no qual 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. 

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. Não há preliminares arguidas. O ponto controvertido nos autos 

restringe-se a análise da recusa da requerida ao tratamento buscado, no 

sentido de atestar a necessidade do procedimento solicitado, bem como 

se não há outro medicamento que possa substituir com a mesma eficiência 

ao solicitado pelo médico. Ante o exposto: defiro a prova pericial médica 

direta e indireta pleiteada pelas partes. Visando a produção da referida 

prova pericial, nomeio Dr. Walid Khalil, com endereço profissional na Av. 

das Flores, 843, sala 14, CEP 78043-142, Bairro Jardim Cuiabá, nesta 

Capital, para realizar a perícia pleiteada nos autos, motivo pelo qual 

determino:. I) Intime-se as partes (requerente e requeridos) a cumprir o 

determinado no § 1º, I, II, e III do art. 465 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. II) Transcorrido o prazo fixado no item anterior, certifique quanto à 

apresentação de assistentes técnicos e/ou quesitos pelas partes; II.1) 

Intime-se o profissional nomeado acerca do encargo estabelecido nesta 

ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, informando-lhe que 

deve cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido - realizar a 

pericia determinada -, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo informar a qualificação completa, apresentando 

currículo com comprovação de eventual especialização, informando-lhe 

que as intimações serão encaminhadas através de seu endereço 

eletrônico (inciso III do § 2º do art. 465 do CPC), bem como a(s) sua(s) 

inscrição(ções) na respectiva ordem de classe, e a respectiva proposta 

de honorários, na forma do que estabelece o § 2º do art. 465 do CPC; 

Considerando que a perícia foi solicitada por ambas as partes, as 

despesas deverão ser rateadas entre as mesmas nos termos do art. nos 

termos do art. 95 do CPC. Contudo, sendo o autor beneficiário da justiça 

gratuita, sua cota parte será paga ao final do processo pelo Estado. 

Efetuado o depósito, deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de 15 (quinze dias) se 

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1034090-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SCHURMANN HENKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCIO CADORI (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034090-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIRLEI SCHURMANN HENKE REU: GERCIO CADORI Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança de 

aluguéis ajuizada por Sirlei Schurmann Henk contra Gercio Cadori. Foi 

aberto ao Requerido locatário, possibilidade de purgar a mora ou se 

defender no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 22529326) Em Id. 26555367 foi 

expedido mandado de citação ao requerido, o qual foi procedido por hora 

certa, na pessoa de sua mãe Amili Argente Cadori. Transcorreu-se o 

prazo para purgação de mora ou/e apresentação de defesa sem 

manifestação do requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário Relato. Fundamento e Decido. As possibilidades de despejo 

liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, incluindo, 

dentre outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) Na presente ação, 

pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos 

aluguéis e encargos locatícios desde novembro de 2018. Destarte, 

considerando-se a presença dos requisitos legais para a caracterização 

da hipótese de despejo imediato prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da 

Lei n. 8.245/1991, especialmente porque o contrato firmado não está 

assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 

8.245/91, impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, 

ficando o despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três 

meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991. “No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário 

evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro 

dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”. 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, concedendo a parte 

ré o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de 

despejo compulsório, ficando a ordem condicionada à prestação de 

caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel e observada a faculdade 

prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Após a prestação de 

caução, lavre-se o respectivo termo e expeça-se o mandado de despejo 

independente de novas determinações. Por derradeiro, considerando que, 

embora devidamente citada, a parte requerida não apresentou 

contestação no prazo estipulado, DECRETO-A REVELIA, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006652-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 26 de 535



FABIENE CONCEICAO OLIVEIRA LIMA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006652-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA SANTOS DE LIMA REU: FABIENE CONCEICAO OLIVEIRA LIMA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DESEJO C.C COBRANÇAS DE ALUGUEL 

E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, proposta por ANTONIA SANTOS DE LIMA em desfavor de 

FABIANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA LIMA, ambos devidamente qualificados 

na inicial. Para tanto, argumenta que foi entabulado contrato de locação 

pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 10/02/2017, pelo valor 

mensal de R$ 800,00 (dois mil reais). Ocorre que o requerido encontra-se 

inadimplente desde setembro de 2019 com as mensalidades do aluguel. 

Pretende a parte requerente a concessão da tutela de urgência in limine 

para a realização do despejo da parte ré. A parte autora juntou aos autos 

comprovante de recolhimento das custas judiciais (ID. 29938612). 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário Relato. Fundamento e 

Decido. As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 

59 da Lei n. 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: Art. 

59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 

terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

Na presente ação, pretende o locador despejar o locatário em razão do 

inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios desde setembro de 

2019. Destarte, considerando-se a presença dos requisitos legais para a 

caracterização da hipótese de despejo imediato prevista no inciso IX do § 

1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, especialmente porque o contrato 

firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 

37 da Lei 8.245/91, impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo 

promovente, ficando o despejo condicionado à prestação de caução 

equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1º do 

art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Necessário ressaltar, ainda, que a ordem de 

despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para 

desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º, do art. 59, da Lei 

8.245/91: “No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário 

evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro 

dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”. 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, concedendo a parte 

ré o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de 

despejo compulsório, ficando a ordem condicionada à prestação de 

caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel e observada a faculdade 

prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. 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 16/06/2020, às 

12h30min, 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). Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003496-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LARISSA BARROS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

LEONARDO JOSE FERNANDES PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003496-16.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LEONARDO JOSE FERNANDES PINHEIRO, ELAINE LARISSA BARROS 

FERREIRA DA SILVA REU: PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por 

Danos Morais e Restituição de Quantia Paga com Pedido de Antecipação 

da Tutela ajuizada por Leandro José Fernandes Pinheiro e Elaine Larissa 

Barros Ferreira da Silva contra Primor das Torres Incorporações Ltda. 

Pretende, sem sede de tutela de urgência, que seja rescindido o contrato 

de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e seja 

restituídos os valores já pagos. Com a inicial vieram os documentos. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar não merece 

prosperar, uma vez que não vislumbro presentes os requisitos 

autorizadores. Muito embora possa se visualizar a probabilidade do direito 

dos autores, um eventual risco ao resultado útil do processo não se 

verifica. Outrossim, o mesmo art. 300 que não exige mais a prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, em seu 

§ 3º determina que não será concedida a tutela de urgência de natureza 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Os autores sustentam sua tese de rescisão liminar na 

impossibilodade de continuar arcando com as parcelas mensais do imóvel, 

ante os gastos que os autores vêm tendo para o tratamento da doença da 

requerente que vem comprometendo todos seus rendimentos. A 

jurisprudência já se manifestou em sentido absolutamente oposto ao 

indicado pelos autores. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E 

OUTRAS OBRIGAÇÕES CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RESCISÃO LIMINAR DO 

CONTRATO COM RECOLOCAÇÃO DO IMÓVEL À VENDA. PERIGO DE 

IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 273 DO 

CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Para a concessão da tutela 

devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 273 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado (caput) e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que 

embora demonstrados, não permitem o deferimento da tutela pretendida, 

diante do perigo de irreversibilidade da medida. Inteligência do § 2º do 

artigo 273 do Código de Processo Civil. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT , DO CPC. (Agravo de 

Instrumento Nº 70064233208, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/04/2015) 

[destaquei]. Além do mais, o deferimento da tutela pretendida pelos 

autores esgotaria, por completo, o mérito da demanda, não havendo 

sentido na propositura da ação. Eis o entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA - INDEFERIDO - RESCISÃO LIMINAR DE CONTRATO - 

IMPOSSIBILIDADE - DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALOR CONTROVERTIDO - 
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IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Não se deve rescindir o 

contrato liminarmente, vez que estaria antecipando o próprio julgamento do 

mérito da ação ordinária. O depósito em juízo do valor controvertido 

pleiteado, deve ser feito por meio de ação de consignação em pagamento, 

sede própria para tal pedido. (TJ-ES - AI: 35079000069 ES 35079000069, 

Relator: FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, Data de Julgamento: 

26/06/2007, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2007) 

[destaquei]. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada da 

parte autora, com fundamento no art. 300, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

06/07/2020, às 08h00 – Sala 1, com vistas à conciliação 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).Antevendo a relação consumerista existente entre 

as partes, defiro a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004516-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004516-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO AUTÔNOMA 

DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada por MARISTELA 

MASSIGNAN MARTINS em face de FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS 

BRASIL LTDA. Alega que é proprietária do veículo Jeep Renegade, placa 

NPJ-2771, Ano 2015/2016, flex, cor branca, chassi 988611152GK048650, 

adquirido da Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda em 

Cuiabá-MT em 06/01/2016. Sustenta que em 2019 o veículo passou a 

apresentar um barulho ao acelerar, sendo deixado na concessionaria 

Jeep Domani de Várzea Grande-MT no dia 05/11/2019 e retirado no dia 

11/11/2019 após análise de que o barulho era referente ao coxim trincado, 

sendo necessário sua troca. Assevera que logo ao sair da 

concessionária, foi percebido que o barulho permanecia, sendo levado de 

volta a Jeep Domani no dia 05/12/2019, e aberto reclamação no 0800 dia 

06/12/2019. Após, argumenta que foi informado via telefone de que o 

problema seria na caixa de câmbio e que o recipiente do óleo do cambio 

tinha rachado e se misturado com água do radiador, um defeito de fábrica, 

sendo necessário sua troca. Informa ainda, que a concessionaria solicitou 

a troca do cambio como cortesia para a fabricante que se negou alegando 

que o veículo já não possuía garantia (expirada em janeiro/2019), sendo o 

veículo retirado da concessionaria dia 15/01/2020 com o orçamento no 

valor de R$ 53.204,96, e encontra-se atualmente parado na garagem da 

requerente sem qualquer funcionamento. Com bases nesses argumentos, 

pugna pelo deferimento da medida em virtude do receio de torna-se 

excessivamente difícil a obtenção da prova pericial em momento posterior, 

uma vez que a fluência do tempo poderá, fatalmente, macular o resultado 

da perícia, depreciando seu objeto caso haja a delonga na sua realização. 

Assim, requer o deferimento da produção antecipada de prova pericial em 

seu veículo Jeep Renegate. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, a produção antecipada de 

provas perdeu sua natureza cautelar, tornando-se tão somente uma ação 

probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo 

principal[1]. Trata-se, portanto, de procedimento que não tem por objetivo 

instaurar controvérsia e/ou lide. A ideia é justamente produzir a prova para 

que se possa averiguar a necessidade e/ou possibilidade de ajuizamento 

de uma ação principal. No caso dos autos vejo que o pedido merece ser 

deferido, ao passo que se está a discutir se a existência de vícios no 

veículo refere-se exclusivamente à defeito de fábrica. A prova, portanto, 

viabilizaria a propositura da demanda principal. Ademais, a produção 

antecipada de prova mantém em seu primeiro inciso o periculum in mora 

típico das cautelares probatórias, ao prever ser cabível a antecipação de 

prova quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível 

ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Nesse 

cenário, entendo cabível o deferimento dos pedidos para que se seja 

realizada perícia requerida. Noutro giro, quanto ao pagamento dos 

honorários periciais, ressalte-se que a regra geral exposta no art. 95 do 

Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão 

adiantados pela parte que houver requerido o exame técnico, ou rateada, 

quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz 

no processo de conhecimento. Nesse sentido são os julgados a seguir 

transcritos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. 

HONORÁRIOSPERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. 

AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONTRADIÇÃO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. ART. 95 DO 

NCPC. Verificada a existência de contradição no julgado, impõe-se o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de saná-la no 

referido ponto. Embora incida o Código de Defesa do Consumidor na 

espécie, sendo admissível a inversão do ônus da prova, isso não gera a 

obrigação da seguradora em pagar sozinha os honorários do perito. Nos 

termos do art. 95 do Novo Código de Processo Civil, os honorários 

periciais serão rateados quando a perícia for requerida por ambas as 

partes. Sendo a parte autora benefíciária da Assistência Judiciária 

Gratuita, e, portanto, restando suspensa a sua exigibilidade, o referido 

pagamento ficará a encargo do Estado (art. 95, § 3º, inc. I, NCPC). 

Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para dar 

provimento ao Agravo de Instrumento. (Embargos de Declaração Nº 

70073359010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rinez da Trindade, Julgado em 24/08/2017) Com efeito, entendo que a 

perícia deve ficar à cargo da parte autora. Ante o exposto, com amparo 

nos arts. 381 a 383 do CPC, DEFIRO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA a fim de que seja realizada perícia nos locais e serviços indicados 

na peça inicial. Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com 

endereço à Av. Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, 

Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: 

(65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o profissional para a realização da perícia e sumula curricular Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguir impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Após, 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. A 

perícia ficará a cargo do autor, conforme já demonstrado. O perito deverá 

entregar o laudo pericial em 30 (trinta) dias após a realização da vistoria, 

respondendo a eventuais quesitos formulados pelas partes. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo 

Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, 

p.699.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009692-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE LUCAS COSTA PINTO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON TEIXEIRA FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009692-02.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WENDER DE LUCAS COSTA PINTO REU: ADAILTON TEIXEIRA FERREIRA 

Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por 

WENDER DE LUCAS COSTA PINTO, em desfavor de ADAILTON TEIXEIRA 

FERREIRA. Para tanto, aduz a parte requerente que adquiriu da Caixa 

Econômica Federal, mediante leilão extrajudicial, o imóvel descrito na inicial, 

mediante escritura pública de compra e venda. Ocorre que, o mesmo 

encontra-se ocupado pelos requeridos de forma irregular, sendo que 

apesar de notificados para desocupação, não obteve êxito. Assim, não 

restou outra alternativa ao autor senão o ajuizamento da presente ação de 

imissão de posse. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar consistente na imissão de 

posse merece prosperar frente à presença dos requisitos da medida 

pretendida. Tenho que ficou demonstrada de forma satisfatória a 

probabilidade do direito invocado, máxime se levar em conta que juntou 

prova documental de que adquiriu o imóvel objeto do presente litígio por 

meio de escritura pública de compra e venda (ID n. 29827890/29827889), 

portanto, verificando-se dos autos a prova inequívoca e verossimilhança 

das alegações do autor. No que diz respeito ao perigo de dano, 

vislumbra-se que tem a possibilidade de o bem sofrer deteriorações, além 

de não poder gozar e usufruir de um imóvel que pagou. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para AUTORIZAR a 

imissão da parte Requerente na posse do bem descrito na inicial (Rua H 4, 

Quadra 119, Lote 13, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá-MT). Antes, porém, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte ré ou terceiro que estiver no 

imóvel para a desocupação voluntária. Transcorrido o prazo sem a 

desocupação, expeça-se mandado de desocupação e imissão de posse, 

devendo para tanto, o Oficial de Justiça agir com a devida cautela, ficando 

autorizada ordem de arrombamento e uso de reforço policial, em sendo 

necessário. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

30/06/2020, às 12h00 – Sala 6, com vistas à conciliação 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. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036674-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-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 as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), que fica designado o dia 20/04/2020, às 

14:00 hs, conforme id. 30110705, para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022287-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022287-72.2016.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. 

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 25 de abril de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1057584-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA PROENCA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SOUZA DA SILVA (REU)

JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021033-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DAS GRACAS CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021033-64.2016.8.11.0041 

AUTOR: NILVA DAS GRACAS CAMILO RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir. Somente após as partes especificarem as 

provas que pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a 

apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de abril de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033561-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS ALVES (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023196-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA 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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037529-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS GOMES DA SILVA DIPERRO (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:

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: 1021768-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CONCEICAO MACHADO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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.

Intimação 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))

 

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: 1028531-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBSON SOUZA INACIO (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))

 

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 a 

COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018787-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE ROSA DOS SANTOS SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044067-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SILVA ALVES (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011266-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO JOAO DA 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:

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 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: 1045192-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA GUIA 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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006190-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO RODRIGUES GONCALVES LEITE (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:

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 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.

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011214-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Ofício n.º 1011214-69.2017 - PJE CUIABÁ, 11 de março de 2020 

Processo: 1011214-69.2017.8.11.0041 , Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) /[Duplicata], Valor da causa: R$ 50.122,46 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA 

Parte Ré: EXECUTADO: A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP 

Assunto: REFORÇO POLICIAL Prezado Senhor: Requisito a Vossa 

Senhoria a força policial necessária, a fim de auxiliar o Sr. Oficial de 

Justiça no cumprimento do mandado expedido nos autos do processo em 

epígrafe. Atenciosamente, VANDYMARA GALVÃO PAIVA ZANOLO 

JUÍZA DE DIREITO EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) COMANDANTE DA 

POLICIA MILITAR Endereço: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/N Cidade: 

CUIABÁ-MT. SEDE DO 4ª VARA CÍVEL 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036606-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS DE FREITAS PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS 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 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).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 442354 Nr: 18432-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR NASCIMENTO SARMAZI, MARIONITA 

DE OLIVEIRA SERRA SARMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - 

OAB:7373, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - OAB:7373/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

pela quitação do valor da condenação.Intime-se a credora DISAL a se 

manifestar cinco dias, se mantém a recusa em receber o valor 

depositado.Em caso positivo, intimem-se os devedores para fornecer os 

dados para devolução do valor depositado mediante alvará.Após, 

arquivem-se com as devidas baixas.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 719005 Nr: 14723-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERNEWS TI E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Chamo o feito à ordem.

 Constata-se a evidente novação creditícia nos autos, diante da 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL, devendo, o procedimento para 

recebimento do crédito, ser realizado junto ao Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo 

registrados sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001.

Assim, apesar da existência de bloqueio de dinheiro nas contas da 

executada, constata-se que sua liberação ao exequente frustrará os 

demais credores que buscam receber o seu crédito por ordem no juízo 

falimentar.

Assim, DECIDO:

1) INDEFIRO o pedido de fl. 239;
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2) INTIME-SE o exequente para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cálculo atualizado do débito;

3) INTIME-SE, ainda, a executada para, no prazo de 05 (cinco) dais, 

fornecer o número de sua conta bancária para a liberação do valor 

bloqueado nos autos;

4) Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 925911 Nr: 47072-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO, SGUAREZI & VIERA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO ANTONIO DA SILVA FILHO, 

KLEWER ANTONIO DA SILVA, ESPAÇO IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900/0, PATRICIA CAMILA FRAGA - OAB:19157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - OAB:11637, JÉSSICA 

HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/0, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:19122

 1) EXPEÇA-SE alvará para liberação do valor de R$625,30, modalidade 

com rendimentos, referente aos honorários advocatícios, na conta 

indicada também à fl. 103-v;

2) Assim, após a liberação do alvará, considerando que houve a quitação 

do débito, a extinção da execução é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

3) Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1136890 Nr: 26052-68.2016.811.0041

 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: GABRIEL RODRIGUES LEAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRUDA SOARES 

PARPINELLI - OAB:24411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7.030

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do 

artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1140991 Nr: 27850-64.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VIDAL LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA., MTM CONSTRUÇÕES LTDA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240, RENATO 

VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 [...] Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração atribuindo-lhe efeito 

modificativo, a fim de revogar os parágrafos da decisão embargada que 

indeferiram o chamamento ao processo e, pelas razões alhures expostas, 

DEFIRO o chamamento ao processo da empresa SPE Presidente Marques 

Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 16.921.299/0001-57, com endereço na 

Rua da Cereja, nº 522, Sala 11, 4º andar, Bosque da Saúde, Cep 

78.050-020, Cuiabá-MT. Promovam as rés a citação da empresa chamada 

no prazo do art. 131 do CPC. Por consequência, a audiência de instrução 

já designada fica prejudicada, ficando cancelada a sua realização. 

Intime-se o autor para se manifestar no prazo de 15 dias, sobre as 

petições e documentos juntados pelas rés às fls. 3461/3539 e depósito 

judicial de fls. 3540; petição de fls.3544/3.628 e depósito de fl. 3.629. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387350 Nr: 23325-83.2009.811.0041

 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: ARILDA DE ARRUDA UKRAINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO RAMÃO DE SOUZA JÚNIOR, MARLEI 

TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FRANCISCO 

ANIS FAIAD, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 415461 Nr: 3637-04.2010.811.0041

 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: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, INSTITUTO EUVALDO 

LODI, SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL/DR-MT, CONDOMÍNIO CASA DA INDUSTRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597/O, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, GRACE 

KAREN DECKER POLISEL - OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON 

ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B, MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Isto posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o presente feito, assim o 

fazendo nos termos do artigo 924, III, do CPC.Outrossim, desde já DEFIRO 

a expedição da guia de habilitação de crédito em favor do advogado 

exequente, tal como requerido às fls. 668/669, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto.Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 885221 Nr: 20016-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA PINHEIRO DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 
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ROCHA - OAB:12140

 I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD. Seguem anexos 

os extratos

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 56207 Nr: 1582-61.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, 

SILVANA MARIA DA SILVA - OAB:9571/MT, VALMIR PEDRO SCALCO 

- OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso. Expeça-se alvará 

conforme conta indicada à fl.594, na modalidade total mais rendimentos.

Sendo incontroverso que o cálculo da contadoria judicial não abrangeu 

parte das despesas processuais, devem estas serem incluídas no débito.

Da mesma forma deve ser incluída a multa de 10% do art.523 do CPC, pelo 

não pagamento do valor no prazo legal, tendo em vista que as leis 

processuais se aplicam aos processos em trâmite, bem como a decisão 

de fl.264 determino sua incidência para o caso de não pagamento no 

prazo de15dias.

Também referida decisão consignou a incidência de honorários da fase de 

cumprimento no caso de não pagamento.

Defiro, portanto, os pedidos defls.593/594.

Encaminhe-se os autos para a contadoria judicial, a fim de que proceda ao 

cálculo de atualização das despesas processuais relacionadas à fl.594, 

bem como apure a diferença a ser depositada tendo em vista que o 

cálculo de fls. 584/586 contemplou atualização até 28/01/2019 e o 

depósito foi realizado em 20/02/2020, incluindo a multa de 10% e 

honorários da fase de cumprimento de sentença de10%.

Juntados os cálculos, intime-se o devedor para que efetue o pagamento 

da diferença apurada, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 70198 Nr: 8348-38.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS CAETANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEAGUDO DE 

FREITAS - OAB:1101

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos 

autos a cópia da matrícula atualizada dos imóveis indicados à fl. 1423.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 81574 Nr: 1073-19.1991.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSAB & KASSAB LTDA, JOSEPH LOUTFI 

KASSAB, MARISA BEZERRA KASSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:9.793, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - OAB:DEF. 

PÚB/MT, MILENA DE BARROS SILVA - OAB:OAB/MT 15.050

 Defiro o pedido como pleiteado à fl. 625/628.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 446726 Nr: 20966-29.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPOMAT - ASSOCIAÇÃO DOS POSTOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA ME, CLAUDIO ZANOTTO, 

CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR, DOROTHY ELIZA ZANOTTO, KAROLINA 

CURADO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO de fls. 250/252-v, tão 

somente para determinar o levantamento da penhora em relação ao imóvel 

matriculado sob o nº 46388, já que constatado se tratar de bem de família. 

Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 746306 Nr: 43511-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO QUEIRÓZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDE - OAB:13830, 

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:OAB-6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - 

OAB:15172/MT, ENOCK CAVALCANTE DA SILVA - OAB 6091 - 

OAB:6.091/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO 

VINICIUS G. DE AZEVEDO - OAB:13948/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente pleiteou a 

intimação do executado para pagamento do débito em petição datada de 

18/03/2019 (fls. 240/241).

Todavia, antes que houvesse a prolação de decisão a respeito de tal 

pedido, o executado juntou aos autos “Incidente de Falsidade”, alegando 

falsidades dos documentos dos autos (fls.246/249).

Entretanto, a sentença transitou em julgado, foi realizada perícia 

grafotécnica na fase de conhecimento e o laudo pericial reputou falsa a 

assinatura do documento de fl. 37. (fl.177).

Dessa forma, a petição intitulada de incidente de falsidade tem por objetivo 

a rediscussão do mérito da ação de conhecimento, visando desconstituir 

sentença transitada em julgado pela via transversa.

Portanto, NÃO CONHEÇO do incidente de falsidade interposto pelo 

executado.

No mais, a decisão de fl. 258 determinou a intimação do executado para o 

pagamento do valor da condenação e este quedou-se silente, não 

efetuando o pagamento, tampouco interpondo impugnação.

Desta forma, sobre o cálculo do débito incide a multa de 10% do artigo 523 

do CPC, bem como honorários do cumprimento de sentença, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor executado.

Intime-se o exequente para no prazo de 15 dias apresentar cálculo 

atualizado do débito, separando o principal, os juros e a correção 

monetária, bem como os honorários advocatícios.

Quanto aos pedidos de exibição de contrato de compra e venda e 

indicação de bens passíveis de penhora, somente em caso de não 

localização de outros bens é que se pode aventar a possibilidade de o 

executado ter alienado fraudulentamente bem imóvel.
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Relativamente ao pedido de suspensão da CNH, tal medida não tem 

utilidade para o cumprimento da obrigação, apenas restringe os direitos 

individuais do executado, razão pela qual indefiro..

Defiro o pedido de certidão para protesto, art. 517 do CPC, após o 

exequente apresentar o cálculo atualizado do débito.

Após a juntada do cálculo atualizado, retornem conclusos para análise 

dos demais pedidos.

Cumpra-se.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 829977 Nr: 35718-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABE'S IMPORT. EXPORT. E COM. DE 

HORTIFRUTIGRANGEIROS E ALIMENTOS LTDA, APANATCHE BARK DA 

SILVA, CRISTIANO CALMON VIEIRA, GABRIEL RIBEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, REGIANE BORGES 

FREITAS GURSKI - OAB:282383/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BELTRAME - 

OAB:22000, BRUNO PROENÇA - OAB:15.440/MT, PETRONICIO 

CALMON ALVES CARDOSO FILHO - OAB:4554

 1) EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores bloqueados às fls. 

184/189-v e 245/247, modalidade com rendimentos, em favor de Gabriel 

Ribeiro Vieira, na conta indicada à fl. 509-v;

2) Assim, após a liberação dos alvarás, considerando que o feito já foi 

julgado extinto (fl. 507), arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 830266 Nr: 35980-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM BARCELOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Constata-se que a presente execução tramita desde o ano 2000, sem a 

satisfação do débito.

Constata-se ainda, que os imóveis penhorados nos autos e o veículo com 

restrição possivelmente são muito inferiores ao valor executado, razão 

pela qual não procede o pedido do executado para desconstituição da 

penhora do veículo de fl. 469.

Ademais, mostra-se evidente que o executado não pretende realizar 

acordo, em razão das inúmeras tentativas frustradas de conciliação via 

extrajudicial, como noticiado pela exequente, razão pela qual não se 

mostra viável designar audiência de conciliação, mesmo porque, não há 

interesse da exequente.

Assim, decido:

1) INDEFIRO o pedido do executado de fl. 499;

1) INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente cálculo atualizado do débito;

2) Desde já, DEFIRO o pedido de penhora das cotas sociais (50%) 

pertencentes ao executado LAUDÊNCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA, 

na empresa em que é sócio: SPACE TELECOM LTDA. (CNPJ 

11.082.446/001-29), para posterior liquidação a fim de satisfazer o crédito 

exequendo;

 3) Expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para 

averbação da respectiva penhora no registro da empresa;

4) Intime-se ainda, a sócia do executado, individualizada às fls. 492-v/493 

– Éricka Laura de Lima Silva, para dar ciência da presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 830722 Nr: 36415-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO CASSIANO OSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ARMOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY SANDRO CUNHA - 

OAB:5030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel descrito às fls. 55-v, assim como o 

cálculo atualizado do débito exequendo.

2) Após, voltem-me conclusos para apreciar os pedidos de fls. 55/57.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 06 de março de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1122166 Nr: 19711-26.2016.811.0041

 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: MARINALDO NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GIM - OAB:17.647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GIM - OAB:17.647/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para:a)DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

referente à cobrança de cheque ouro (valor R$9.812,04 – contrato nº 

136.874); BB CRÉDITO AUTOMATIC (valor R$ 20.664,04 - contrato nº 

860.627.922); BB CRÉDITO AUTOMATIC (valor R$405,80 – contrato nº 

861.961.234), e demais valores relativos à conta corrente nº 36.874-1, 

Agência 046-9, devendo ser excluído o nome do autor dos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de tais dívidas;b)CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).c)CONDENAR o banco requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 900418 Nr: 30142-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO DO EST. MT, SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA, CONNECT MOBILE COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME, CLARO S.A, VITAL TELEFONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, EDUARDO ALENCAR DA SILVA - OAB:9244, LEIDINEIA 

KATIA BOSI - OAB:14981/O, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:OAB/MT 

16.735, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:139.387 OAB/MG, 

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

 O executado intimado para manifestar sobre as penhoras de fls. 

580/583verso, deixou transcorrer in albis o prazo conforme certidão de 

fls. 588.

No entanto, fls. 589/597, o executado pugnou pela juntada de procuração 

e devolução dos valores bloqueados em duplicidade.

Às fls. 585, a exequente Daiane Dambros Schmidt (Vital Telefônica) 

requer a penhora no valor de R$ 9.528,34.

À fl. 586, o exequente Aotory da Silva Souza (Claro S/A) requer a 

expedição do alvará judicial.

É o relatório.

Decido.
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 Indefiro o pedido de restituição de valores em favor do executado, pois a 

sentença o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada réu 

(fls. 522/525).

Defiro o pedido, de penhora pelo sistema BACENJUD. Seguem anexos o 

protocolo e resposta.

Intime-se o executado para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

Intime-se a exequente SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA para 

manifestar sobre a penhora de fls. 582/584verso, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020745-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TIBURTINO DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO PROCESSO n. 

1020745-14.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 9.315,39 ESPÉCIE: 

[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, Correção 

Monetária]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ALEXSSANDRO 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO Endereço: AVENIDA NEWTTON RABELO DE 

CASTRO, 32, Rua 11, Quadra 09, n 32, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-005 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS TIBURTINO DE OLIVEIRA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor 

de R$ 9.315,39 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) 

interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório, 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: ALEXSSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n. 2382386-0 SEJUSP 

MT e inscrito no CPF sob o no 048.851.231- 00, residente e domiciliado na 

Rua 11, Quadra 09, nº 32, CEP 78000-000, por meio de seu advogado 

infra-assinado, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, 

propor a presente: AÇÃO MONITÓRIA Em face de MARCOS TIBURTINO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, RG nº 0860175782, e no CPF nº 000.778.235-75, 

residente e domiciliado na Rua 004, Quadra nº 24, nº 04, Residencial Júlio 

Domingos de Campos, Bairro Tarumã, CEP 78.158-720, Várzea Grande - 

MT, conforme os fatos e fundamentos abaixo expostos: DOS FATOS O 

Autor fez um negócio jurídico com o requerido, sendo que este, por sua 

vez, para pagamento do débito, emitiu no dia três cheques, sendo eles: 

cheque nº 000120 no valor de R$1.600,00, cheque nº 000119 no valor de 

R$1.600,00 e cheque nº 000128 no valor de R$3.200,00, perfazendo o 

valor total de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (ainda sem 

correção), sacados contra o Banco Itaú, Agência nº 1433, Conta nº 

04292-4 de titularidade do Requerido, desde já carreado como prova (em 

anexo). Sempre procurando respeitar as inúmeras promessas de 

pagamento por parte da parte Promovida, o Autor fora penalizado com a 

prescrição do título para fins de execução. Malgrado a mora do Postulado 

(CC, art. 394), por diversas vezes o Promovente pleiteou em caráter 

amigável a liquidação do débito, contudo sem lograr êxito, o que restou 

infrutífero. Sendo assim, o Autor almeja o recebimento da dívida, desta 

feita por intermédio da presente ação monitória. DECISÃO:Ante a petição 

do autor (Id. 29529552) e a não localização de novos endereços da parte 

ré, expeça-se edital de citação do requerido MARCOS TIBURTINO DE 

OLIVEIRA (CPF nº 000.778.235-75), com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital 

de citação que, ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses dos réus.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 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, ROSANGELA GOMES BEZERRA, 

digitei. CUIABÁ, 11 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005902-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005902-10.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA REU: TEXAS 

GOURMET HAMBURGUERIA LTDA I – Recebo a emenda à inicial e defiro a 

juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais (Id. 

29969170). II – Por meio dos documentos trazidos com a petição inicial, 

extrai-se, prima facie, que as partes firmaram, em 12/09/2017, um contrato 

de locação de loja de uso comercial, pelo prazo de 36 (trinta e seis) 

meses; e que a requerida, aparentemente, teria abandonado o imóvel em 

questão, segundo informado pela autora na petição Id. 29969167, havendo 

risco de perecimento de alimentos e proliferação de animais transmissores 

de doenças. Desta feita, faz jus a autora à ordem liminar para constatação 
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do abandono, por meio de Oficial de Justiça, e posterior imissão na posse 

do bem. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para 

determinar a expedição de mandado de constatação por abandono do 

imóvel objeto da presente demanda, bem como a imissão na posse da 

autora, com autorização para arrombamento e requisição de força policial. 

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 30/06/2020, às 8h00min – Sala: Conciliação 7, 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 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). Intime-se. Cumpra-se pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010525-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.L. DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA REIS CARNEIRO OAB - MT27229/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 DECISÃO Processo: 1010525-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): B.L. 

DE OLIVEIRA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – Considerando que, antes da publicação da intimação, a 

parte autora trouxe o comprovante de pagamento das custas judicias, 

torno sem efeito o despacho Id. 10/03/2020. II – Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por B.L. DE OLIVEIRA -ME 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida (i) suspenda a cobrança das 

parcelas do acordo noticiado na petição inicial, firmado para pagamento da 

fatura de recuperação de energia no valor de R$26.140,40 (vinte e seis 

mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos); e (ii) se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 

da autora, e de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, em virtude do não pagamento da citada fatura de recuperação de 

energia. Em suma, a autora alega que a requerida realizou a cobrança 

ilegal de uma fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, 

emitida com base em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja 

lavratura foi realizada de forma unilateral, sem garantir o contraditório e a 

ampla defesa. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 

300 do CPC/2015, 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. No caso, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por meio da cópia do Termo de 

Ocorrência e Inspeção anexado no Id. 30053046, de cujo teor é possível 

extrair, prima facie, que a parte autora não teria sido notificada da 

irregularidade encontrada em sua unidade consumidora, o que 

demonstraria a violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e 

retiraria a idoneidade do procedimento administrativo que resultou na 

cobrança da fatura de recuperação de energia objeto da demanda. O 

perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela cobrança 

e/ou negativação do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, o 

que a impediria de concluir transações comerciais; e pela eventual 

suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora da 

requerente. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer 

tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, 

para determinar que a requerida (i) suspenda a cobrança das parcelas do 

acordo noticiado na petição inicial, firmado para pagamento da fatura de 

recuperação de energia no valor de R$26.140,40 (vinte e seis mil, cento e 

quarenta reais e quarenta centavos); e (ii) se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da autora, e 

de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em 

virtude do não pagamento da citada fatura de recuperação de energia, 

que foi objeto de acordo entre as partes para parcelamento do débito. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existirem outras faturas vencidas 

e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é 

permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 

(trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. 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 30/06/2020, às 9h00, Sala 7, 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). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega a autora que, no mês 

de outubro de 2016, recebeu uma fatura de recuperação de consumo no 

valor de R$12.102,78 (doze mil, cento e dois reais e setenta e oito 

centavos), amparada em uma suposta irregularidade encontrada no 

medidor de sua unidade consumidora. Aduz que o valor cobrado a título de 

recuperação é incompatível com a sua média de consumo, registrada de 

outubro de 2015 a setembro de 2016, e que não houve alteração no 

consumo, razão pela qual entende que não houve falha na marcação do 

padrão de energia. Em sede de tutela de urgência, pleiteou a ordem para 

que a requerida se abstenha (i) de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora; e (ii) de realizar a cobrança do 

débito objeto da demanda. Ao final, requer a procedência dos pedidos 

iniciais, para (i) confirmar a liminar; (ii) declarar a inexistência do débito 

noticiado na fatura de recuperação de energia objeto da demanda; e (iii) 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A 

tutela de urgência foi deferida no Id. 4359318. A requerida apresentou 

contestação no Id. 5583189, defendendo, em suma, a legitimidade da 

cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada no aparelho 

medidor instalado na unidade consumidora da autora, e a inexistência de 

danos morais. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação no Id. 6296775. Por meio da decisão 

saneadora anexada no Id. 18022818, este Juízo indeferiu o pedido de 

produção de provas em audiência, e encerrou a instrução. Vieram-me os 

autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. Na petição inicial, a 

autora aduz que recebeu uma fatura de recuperação de consumo de 

energia, cujos valores são questionados na presente demanda ao 

argumento de serem incompatíveis com a sua média de consumo, 

registrada de outubro de 2015 a setembro de 2016. Além disso, afirma que 

não houve alteração no consumo, razão pela qual entende que não houve 

falha na marcação do padrão de energia. Todavia, razão não lhe assiste. 

Isso porque, extrai-se dos autos que a autora foi notificada do Termo de 

Ocorrência e Inspeção que embasou a fatura de recuperação de energia 

objeto da demanda, mas não exerceu seu direito de defesa em face das 

irregularidades encontradas no medidor de sua unidade consumidora. 

Assim, apesar de se insurgir contra os valores registrados na fatura de 

recuperação de energia, deve o citado TOI surtir seus efeitos legais, 

razão pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa 

requerida, que, no exercício regular do seu direito, emitiu fatura de 

recuperação de consumo amparada na legislação aplicável à espécie, 

cuja responsabilidade é do usuário, que se beneficiou da situação, diante 

da vedação do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR 

DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – 

CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – 

REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a 

ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a 

responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou 

permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 

456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante 

o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (Ap 

15130/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” 

(g.n.) Ademais, não é possível concluir, apenas em razão da alegada 

incompatibilidade com a média de consumo, e da não diminuição no 

registro de consumo após a vistoria realizada pelos prepostos da 

requerida, tenha sido injusta e ilegal a emissão da fatura de recuperação 

objeto da demanda, a qual está amparada na constatação de 

irregularidade nas instalações elétricas do imóvel da autora. Logo, 

verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do seu encargo no 

transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil, merecendo ser julgado improcedentes os pedidos iniciais. 

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Torno sem efeito a tutela 

de urgência concedida no Id. 4359318. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições 

do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a requerente beneficiária da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021033-64.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILVA DAS GRACAS CAMILO REU: AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por NILVA DA 

GRAÇAS CAMILO em desfavor de CAB CUIABÁ S/A (ÁGUAS CUIABÁ 

S/A). Em suma, a autora contesta as faturas dos meses de outubro e 

novembro de 2016, ao argumento de que tais cobranças não refletem o 

seu consumo real. Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência, 

para determinar que a requerida (i) não realize o corte de água para a 

unidade consumidora da autora; (ii) se abstenha de cobrar e/ou inserir o 

nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude das 

faturas objeto da demanda; e (iii) proceda à retificação das faturas em 

questão à sua média de consumo. Pugna, ao final, pela procedência dos 

pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido no Id. 4311378. 

A requerida apresentou contestação no Id. 5057707. Em preliminar, 

suscitou a inépcia da petição inicial. No mérito, defende, em síntese, que 

as faturas objeto da demanda tiverem seu consumo retificado para 17m3, 

em procedimento instaurado perante o PROCON; e que inexistem danos 

morais a serem indenizados, pelo que requer a improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação à contestação no Id. 6085065. Por meio da decisão 

saneadora anexada no Id. 18284020, este Juízo rejeitou a preliminar de 

inépcia da petição inicial, e indeferiu a produção de provas orais. 

Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifica-se que na contestação o réu informa que, 

administrativamente, procedeu à revisão das faturas objeto da demanda, 

retificando o consumo nelas registrado para 17 metros cúbicos; e na 

impugnação à contestação, a autora confirma tal fato e informa que já 

quitou as faturas retificadas, pelo que é de se reconhecer que, em relação 

ao pedido inicial de retificação dessas faturas, houve a perda 

superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC/15, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda 

superveniente do objeto da demanda, em relação ao pedido de retificação 

das faturas de outubro e novembro de 2016. Outrossim, a demanda 

subsiste em relação ao pedido de indenização por danos morais, os quais, 

todavia, não restaram configurados. Isso porque, o fornecimento de água 

para a unidade consumidora em questão não foi suspenso, e a mera 

cobrança de valores acima do real consumo não é apta a atingir a honra e 

a imagem da autora, de modo a ofender a sua dignidade, merecendo, 

portanto, ser julgada improcedente a demanda neste ponto. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial de indenização por danos morais. Torno sem efeito a tutela 

de urgência concedida no Id. 4311378. Ante a sucumbência recíproca, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do 

artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% 

sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da 

outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do 

CPC/2015), devendo ser observadas, em relação à autora, as disposições 

do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiária da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018870-14.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA MUZI, PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA REU: BANCO 

PAN SENTENÇA Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por PATRICIA MUZI DE PAULA curadora de PAULO ROBERTO 

GERALDES DE PAULA contra BANCO PAN S.A., todos qualificados na 

inicial. A parte autora alega que o seu esposo Paulo Roberto é pessoa 

inimputável desde 2014, conforme atesta o laudo pericial nº 

1.9067.2.2014.66938-01. Argumenta que o curatelado vem sofrendo 

descontos ilegais em seu holerite, oriundo de empréstimos bancários e 

cartão de crédito, cujos contratos foram firmados quando o Sr. Paulo 

Roberto já se encontrava incapacitado, portanto, nulos de pleno direito. 

Assim, sem informar o número do contrato ou valor das parcelas que 

estão sendo descontadas do holerite do Sr. Paulo Roberto, a autora 

Patricia Muzi pugnou pela concessão de liminar para “[...] determinar a 

suspensão do desconto em folha de pagamento da parte autora 

interditada, relativo ao contrato mencionado na inicial, sob pena de 

multa/dia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”; A devolução na 

forma de repetição do indébito do valor descontado indevidamente no 

efeito de dano material; sem prejuízo de descontos apuráveis no curso do 

processo.[...]” Ao final, a confirmação da liminar e a condenação do banco 

requerido ao pagamento de danos morais no valor de 40 salários mínimos, 

além da condenação nos ônus da sucumbência. A liminar foi deferida pelo 

magistrado que me antecedeu “[...] determinar à parte ré que suspenda os 

descontos em folha de pagamento referentes aos contratos de cartão de 

crédito e empréstimo consignado firmados com Banco PAN S/A com 

parcelas no valor de R$ 255, 88 (duzentos e cinquenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos) e R$ 158,50 (cento e cinquenta e oito reais e 

cinquenta centavos) até ulterior deliberação. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015.. [...]” (ID 4800367) O Banco Requerido 

apresentou contestação sob o ID 5584311, arguindo, preliminarmente a 

ocorrência de prescrição, pois o contrato objeto de discussão nos autos 

foi celebrado em abril de 2006 e a ação foi proposta em novembro/2016. 

No mérito, o requerido argui a regular contratação do cartão consignado, 

os quais foram firmados antes da interdição do Sr. Paulo Roberto, 

portanto, plenamente válidos. Assim, requer a improcedência dos pedidos 

iniciais com a inversão do ônus da sucumbência. Impugnação à 

contestação (ID 5881283), rebatendo a contestação e pugnando pela 

procedência dos pedidos. A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide e o requerido não se manifestou. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito. A prejudicial de mérito de prescrição arguida 

pela parte requerida está embasada na alegação de que o cartão de 

crédito para débito em conta foi contratado pelo autor no ano de 2006, e a 

ação foi proposta em 2016. Referida preliminar se confunde com o mérito. 

A pretensão da parte autora é suspender todos os débitos efetuados na 

conta corrente do seu esposo PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA, a 

título de empréstimos e cartão de crédito por ele firmados com o banco 

réu, com a devolução dos valores que entende debitados indevidamente, 

além de condenação por danos morais. Para tanto, alega que os contratos 

são nulos, por terem sido firmados quando o Sr. Paulo Roberto estava 

interditado. Analisando detidamente os autos, verifica-se que improcedem 

os pedidos iniciais. Com efeito, não obstante a parte ré não tenha 

comprovado que o contrato do cartão de crédito foi efetuado no ano de 

2006, depreende-se da fatura mensal juntada com a contestação que uma 

das cobranças se deu no ano 2008, portanto, trata-se de dívida antiga. Já 

em 11/06/2015 o autor formalizou outro contrato de empréstimo 

consignado nº 7066680179, no valor líquido de R$ 1.098,90, a ser quitado 

em 96 parcelas de R$ 158,80. Por sua vez, verifica-se que a curatela 

provisória do Sr. Paulo só foi efetivada em 28/07/2016, conforme se 

depreende do Termo de Curatela provisória que tramitou no Juízo da 

Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões (processo código 

1133832). Assim, beira a própria torpeza a alegação da parte autora de 

que os contratos foram firmados quando o Sr. Paulo já estava interditado, 

o que não condiz com a realidade, mormente porque sabidamente se 

utilizaram dos valores contratados. Nesse passo, a pretensão da parte 

autora de suspender a cobrança dos empréstimos e débito de cartão de 

crédito efetuado por livre e espontânea vontade pelo Sr. Paulo, quando 

ainda não havia sido interditado, fere os princípios contratuais, o que deve 

ser reprimido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC. Revogo a tutela de urgência 

concedida sob o ID 4800367. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

sobre o valor atualizado da causa. Contudo, deferida a gratuidade da 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de março de 

2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018866-74.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA MUZI, PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA REU: BANCO 

BMG S.A SENTENÇA Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por PATRICIA MUZI DE PAULA curadora de PAULO ROBERTO 

GERALDES DE PAULA contra BANCO BMG S.A., todos qualificados na 

inicial. A parte autora alega que o seu esposo Paulo Roberto é pessoa 

inimputável desde 2014, conforme atesta laudo pericial nº 

1.9067.2.2014.66938-01 e Termo de Curatela provisória (ID 3306432). 

Argumenta que o curatelado vem sofrendo descontos ilegais em seu 

holerite, oriundo de empréstimos bancários e cartão de crédito, cujos 

contratos foram firmados quando o Sr. Paulo Roberto já se encontrava 

incapacitado, portanto, nulos de pleno direito. Assim, sem informar o 

número do contrato ou valor das parcelas que estão sendo descontados 

do holerite do Sr. Paulo Roberto, a autora Patricia Muzi pugnou pela 

concessão de liminar para “[...] determinar a suspensão do desconto em 

folha de pagamento da parte autora interdita, relativo ao contrato 

mencionado na inicial, sob pena de multa/dia no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais).”; A devolução na forma de repetição do indébito do 

valor descontado indevidamente no efeito de dano material; sem prejuízo 

de descontos apuráveis no curso do processo.[...]” Ao final, a 

confirmação da liminar e a condenação do banco requerido ao pagamento 

de danos morais no valor de 40 salários mínimos, além da condenação nos 

ônus da sucumbência. A liminar foi deferida pelo magistrado que me 

antecedeu “[...] determinar à parte ré que suspenda os descontos em 

folha de pagamento referentes aos contratos de cartão de crédito e 

consignação firmados com Banco BMG com parcelas no valor de R$ 

588,49 (quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e R$ 

12,80 (doze reais e oitenta centavos) até ulterior deliberação. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. [...]” (ID 4800016) Contra 

referida decisão, a parte requerida interpôs recurso de agravo de 

instrumento, noticiado sob o ID 5599725. O Banco Requerido apresentou 
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contestação sob o ID 5845537, alegando, em síntese, que os contratos 

discutidos na inicial foram firmados antes da interdição do Sr. Paulo 

Roberto, portanto, plenamente válidos; que em 19/11/2014, o autor 

contratou o empréstimo consignado registrado sob o nº 248571380, para 

liberação do valor de R$ 475,45, a ser pago em 84 parcelas de R$ 12,80 

cada, e ainda, celebrou contrato de cartão de crédito e débito BMG CARD 

de número 5313041299468020; que conforme se pode verificar nas 

faturas, houve realização de saques autorizados dos seguintes valores: 

R$ 804,90, em 24/03/2009; R$470,00, em 28/12/2011; saques 

complementares de R$ 706,90, em 20/06/2012; R$ 577,00 em 03/06/2013; 

R$ 907,00 em 04/08/2014; R$ 271,00 em 13/08/2014; R$ 252,71 em 

02/09/2014; R$2.331,42 em 01/12/2014; R$ 305,00 em 02/12/2014; R$ 

447,00 em 04/08/2015; R$ 81,00 em 06/01/2016; R$ 85,00 em 10/06/2016, 

ressaltando que o autor não realizava o pagamento integral das faturas, 

razão pela qual incidiam encargos sobre o saldo devedor, motivo pelo qual 

os descontos em folha são devidos. Assim, requer a improcedência dos 

pedidos iniciais com a inversão do ônus da sucumbência. Impugnação à 

contestação (ID 6649943), rebatendo a contestação e pugnando pela 

procedência dos pedidos. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. A pretensão da 

parte autora é suspender todos os débitos efetuados na conta corrente 

do seu esposo PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA, a título de 

empréstimos e cartão de crédito e débito por ele firmados com o banco 

réu, com a devolução dos valores que entende debitados indevidamente, 

além de condenação por danos morais. Para tanto, alega que os contratos 

são nulos, por terem sido firmados quando o Sr. Paulo Roberto estava 

interditado. Analisando detidamente os autos, verifica-se que improcedem 

os pedidos iniciais. Com efeito, nota-se que o contrato relativo ao cartão 

de crédito BMG Card foi firmado entre as partes em 23/03/2009 (Id 

5845532), e o contrato de empréstimo do valor de R$ 440,07, em 

19/11/2014 (ID 5845533). Por sua vez, a curatela provisória do Sr. Paulo 

só foi efetivada em 28/07/2016, conforme se depreende do Termo de 

Curatela provisória que tramitou no Juízo da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões (processo código 1133832). Assim, beira a 

própria torpeza a alegação da parte autora de que os contratos foram 

firmados quando o Sr. Paulo já estava interditado, mormente porque 

sabidamente se utilizaram dos valores contratados. Nesse passo, a 

pretensão da parte autora de suspender a cobrança dos empréstimos e 

débito de cartão de crédito efetuado por livre e espontânea vontade pelo 

Sr. Paulo, quando ainda não havia sido interditado, fere os princípios 

contratuais, o que deve ser reprimido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

causa. Revogo a liminar de ID 4800016. Contudo, deferida a gratuidade da 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023143-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROJEMAX INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023143-36.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

PROJEMAX INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por PROJEMAX INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA. em desfavor 

de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, visando à condenação 

da requerida ao pagamento de R$ 57.011,67. Em suma, a autora alega 

que, em 24/11/2015, firmou com a requerida um contrato de locação de 

equipamentos, consistente em 02 (dois) caminhões Munk, 01 (um) com e 

01 (um) sem motorista, cada qual pelo período de 04 (quatro) meses, cada 

qual pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais, mediante o 

pagamento de uma quantia mensal calculada sobre os serviços realizados 

pela requerida; e que a requerida não pagou nenhuma das parcelas desse 

ajuste. A requerida apresentou contestação no Id. 6044722, alegando, 

preliminarmente, a conexão deste feito com o processo nº 

1023015-16.2016.811.0041. No mérito, defende, em suma, que efetuou o 

pagamento de dívidas trabalhistas de empresa do mesmo grupo 

econômico da autora, qual seja a Quality Construções Ltda.- EPP 

(discutida no processo nº1023015-16.2016.811.0041), no valor total de 

R$7.500,60, pelo que entende fazer jus à compensação dos créditos e 

débitos entre as partes. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos 

iniciais ou a compensação dos valores devidos pela autora à requerida. 

Impugnação no Id. 6856432. Intimadas as partes para especificarem as 

provas que pretendiam produzir, a requerida pleiteou a produção de prova 

testemunhal (Id. 8047576), e a autora pugnou pelo julgamento antecipado 

do mérito. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

preliminar de conexão resta prejudicada, pois o processo nº 

1023015-16.2016.811.0041 já foi sentenciado, nos termos do art. 55, §1º 

CPC. Adentrando ao mérito, verifica-se que restou incontroverso nos 

autos (i) que as partes firmaram o contrato de locação de equipamentos 

descrito na petição inicial; e (ii) que a requerida não efetuou o pagamento 

das parcelas desse contrato, restando devedora da quantia de R$ 

57.011,67. A parte ré não nega a dívida. Pelo contrário, tão somente 

argumenta que deveria ser compensado do débito o valor de R$7.500,00, 

relativo ao pagamento de dívidas trabalhistas de empresa do mesmo grupo 

econômico da autora. Todavia, sem razão a parte ré. Isso porque, os 

documentos juntados aos autos não comprovam, de forma cabal, que os 

alegados débitos trabalhistas são devidos pela autora, de modo que tal 

questão, dada a incerteza quanto à obrigação e liquidez, deverá ser objeto 

de ação própria. Logo, faz jus a autora ao recebimento da quantia de R$ 

57.011,67, consistente na soma das parcelas do contrato de locação de 

equipamentos inadimplido pela parte requerida. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

para condenar a requerida ao pagamento de 57.011,67, quantia esta que 

deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, e de correção 

monetária pelo INPC, ambos desde o vencimento de cada parcela da 

obrigação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004087-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE NUNES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004087-80.2017.8.11.0041 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 que regularize nos autos sua representação 

processual, para expedição do alvará, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 11 de 

março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043995-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GONCALO DA SILVA (EXECUTADO)

JANICE MARIA SILVA GARCIA (EXECUTADO)

J M COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBE LTDA - ME (EXECUTADO)

J. M. SILVA GARCIA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043995-13.2018.8.11.0041 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 certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 22819049, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021956-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOVITA LOPEZ DE VILHAGRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021956-85.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar as contestações apresentadas, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025915-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE SANT ANA PORTELLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE GOMES LINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025915-98.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

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). Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024090-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVONETE DE CARVALHO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024090-85.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

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). Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023158-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023158-34.2018.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006186-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ELEN DA SILVA ROBERTO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006186-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 30/08/2019 às 08:48 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(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 
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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, 4 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014962-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIANE DE OLIVEIRA OAB - MT27797/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS SABOR BRASIL EIRELI 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014962-75.2018.8.11.0041 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 exequente para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 

05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012854-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012854-39.2019.8.11.0041 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 29536708, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010557-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL 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:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010557-93.2018.8.11.0041 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 exequente para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 

05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1053530-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA (LITISCONSORTES)

NEILSON SOUSA PAIVA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1053530-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para comparecerem à sessão de mediação agendada para 

15/04/2020, às 10h30min, a ser realizada no CEJUSC desta capital, 

conforme a certidão de ID. 29626242. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013793-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013793-19.2019.8.11.0041 DESPACHO A decisão de p. 

24354048 deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a ré 

se abstivesse de efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

para a Unidade Consumidora n.º 6/2215365-4 em razão dos débitos 

discutidos ou, se fosse o caso, que restabelecesse os serviços, sob 

pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de 

descumprimento. Por meio de embargos de declaração opostos pela 

autora, a decisão foi complementada ao ID 28051576 para determinar que 

a ré suspendesse a negativação do nome da autora em razão dos débitos 

discutidos, até o deslinde da demanda. Como a decisão de ID 28051576 

complementou a decisão de ID 24354048, a multa cominatória imposta na 

primeira decisão aplica-se para o caso de descumprimento de ambas as 

decisões proferidas. Dessa forma, desnecessária a aplicação de nova 

multa. Insta salientar que a multa cominatória deve ser exigida somente 

após o trânsito em julgado da sentença que confirmar a tutela antecipada 

concedida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg 

no AREsp 50.195/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 

julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012; AgRg no REsp 1173655/RJ, Rel. 

Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 

26/04/2012 e REsp 859361/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 26/10/2010, DJe 29/11/2010). Visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

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 
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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/MT, 11 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043266-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER (AUTOR(A))

SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA (AUTOR(A))

LUCIANA ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALCANTARA OAB - MT5276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REU)

MARIA ROSANGELA COELHO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043266-50.2019.8.11.0041 DESPACHO O art. 468, 

§ 7º, da CNGC, dispõe que o parcelamento das custas do processo 

poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas 

à correção monetária. Nestes termos, indefiro o pedido constante do Id n. 

29281450, cabendo ao autor comprovar o recolhimento da primeira 

parcela no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão. 

No mais, cumpram-se as determinações da decisão anterior (Id 

28719753). Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024350-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDES DE SOUZA TOYAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER RAMOS TONHAO OAB - SP190216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024350-36.2017.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 11 

de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016673-18.2018.8.11.0041

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:

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (EXECUTADO)

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016673-18.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000859-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000859-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019534-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUANY ALVES BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019534-45.2016.8.11.0041 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 exequente para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 

05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032401-65.2019.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032401-65.2019.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456086 Nr: 27013-19.2010.811.0041

 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: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LOURENÇO DE TAL, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA XAVANTINA, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:OAB/MT 19151, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente. Impulsiono o feito e encaminho 

intimação a parte autora para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do 

pagamento da condenação de p. 194/196.

 Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754350 Nr: 6329-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTERPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME, 

CAROLINA APAZ FERRAS, ZEINE APAZ FERRAZ, ESPÓLIO DE RUI BUENO 

FERRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380, KLÉBER JOSÉ MENESES ALVES - OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono e encaminho intimação as 

partes exequentes para, em 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

pagamento do saldo remanescente de p. 239/244.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840447 Nr: 44822-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON MENDES FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da petição de p. 575/589.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882201 Nr: 18107-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, SANECAP - SANEAMENTO BÁSICO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, 

JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 295/297, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010306 Nr: 27707-12.2015.811.0041

 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: SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOMES BRESSANE - OAB:8616, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13-754-B, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

22201-O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do 

pagamento da condenação de p. 561/565.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024277 Nr: 33977-52.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - ME, MICHEL 

FERRAZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre a petição de p. 327/328, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024298 Nr: 33990-51.2015.811.0041

 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: ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU B.M.G. CONSIGNADOS S.A, BANCO BGN 

S.A, CONSIGNUM - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE 

MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4531/OAB-MT

 Nos termos do artigo 992 da CNGC, impulsiono o feito e encaminho 

intimação as partes para, em 15(quinze) dias, manifestar acerca da 

petição do perito de p. 892/894.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030068 Nr: 36792-22.2015.811.0041

 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: HALINE MARIA NASCIMENTO DA FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ARENHARDT DE 

MORAES - OAB:22563/O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do atigo 992 da CNGC, impulsiono o feito e encaminho 

intimação a parte ré para, em 15 (quinze) dias, manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça de p. 113.

Kemilly Albuquerque
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051614 Nr: 47232-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, GUSTAVO GARCES 

ELGER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Nos termos do artigo 992 da CNGC, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes autoras para, em 5(cinco) dias, mainfestar acerca do 

cumprimento da obrigação de p. 272/275.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141492 Nr: 28059-33.2016.811.0041

 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: JOAQUIM S'ANTANA PROFESSOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de 

fls.233/249, no prazo de 15 (quinze) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371737 Nr: 8583-53.2009.811.0041

 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: OSMANO VELEDA, ESPÓLIO DE ILZA LEODUGÉRIA 

BARBALHO VELEDA, OSMANO VELEDA, JOEDELMA SILVA BARBALHO, 

JOEDELMA SILVA BARBALHO, ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ BARBALHO, 

MARIA AUXILIADORA BISPO DA SILVA, MARIA AUXILIADORA BISPO DA 

SILVA, ESPÓLIO DE MARIA BARBALHO BISPO, BENEDITA LUDGÉRIA 

BARBALHO, MARIA LUDGÉRIA BARBALHO, JOSENIR BARBALHO E 

SILVA, JOSENIR BARBALHO E SILVA, ESPÓLIO DE ZULEICA 

LEODUGÉRIA BARBALHO E SILVA, VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO, 

VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO, ESPÓLIO DE FLORENTINO LUIZ 

BARBALHO, AURELINA BARBALHO DE CRISTO RIBEIRO, AURELINA 

BARBALHO DE CRISTO RIBEIRO, ESPÓLIO DE BABITA LODUGÉRIA 

BARBALHO DE CRISTO, BENEDITO LUIS BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, EDVAR 

PEREIRA LUIZ, DIRCEU NUNES, OSWALDO PEREIRA CARDOSO, NEWTON 

FERREIRA, BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) GREYCI 

JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430586 Nr: 11238-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAC SCIENCES - INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MARIA LAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, HEDA FROES SELEM - 

OAB:33.995, PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - OAB:36525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA VIÉGAS DE MORAES 

- OAB:9048/MT

 Nos termos do artigo 992 da CNGC, impulsiono o feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça de p. 158.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 6035-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jatabairu Fracisco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos do artigo 992 da CNGC, impulsiono e encaminho intimação a 

parte autora para, em 5(cinco) dias, apresentar manifestação acerca da 

petição de p. 434/436.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712130 Nr: 5213-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4.495/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

Devolvida, no prazo de 15(quinze) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092794 Nr: 7405-25.2016.811.0041

 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: VALDEMAR PEDROSO HOFFMANN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte requerente manifestasse 

sobre a fl. 96. E nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida 

para que se manifeste e requeira o que entender por direito, no prazo de 

05 dias.

Adriana S. de Oliveira
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Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123330 Nr: 20190-19.2016.811.0041

 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: ALEX SANDRO DA SILVA BOM DESPACHO, FABIANA 

DA SILVA BOM DESPACHO, ODILIA D´ORNELLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERREIRA DE MELO, DANIEL BARBOSA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 992 do CNGC, impulsiono o feito e encaminho 

intimação a parte autora para, em 15 (quinze) dias, impugnar contestação 

de p. 72/93.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139012 Nr: 27012-24.2016.811.0041

 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: LUCIENE DE JESUS RIBEIRO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067398 Nr: 54252-22.2015.811.0041

 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: ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de 

fls.194/198, no prazo de 15 (quinze) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899348 Nr: 29338-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO. - OAB:9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de 

fls.325/331, no prazo de 15 (quinze) dias.

Kemilly Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944089 Nr: 56936-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO PINTO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALCINA EMIDIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B, LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - OAB:25697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte requerente para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça às fls. 128/129, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013931-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. MARRETTO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FAVARETTO OAB - SP361059 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013931-54.2017.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

execução em que a parte executada, citada, não efetuou o pagamento da 

obrigação, tampouco ofereceu bens a penhora ou opôs embargos à 

execução, sendo o valor cobrado incontroverso. Ante o exposto e diante 

da preferência da penhora em dinheiro, estabelecida no art. 835, I do CPC, 

DEFIRO o pedido retro e expeço ordem ao BACENJUD para a penhora de 

dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo com a regra 

prevista no art. 837 do CPC. Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de R$ 324.626,95 sendo que o 

resultado será encartado após o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Caso ocorra 

indisponibilidade acima da quantia referida, determino a imediata liberação 

do excesso (art. 854, §1º do CPC). Em sendo positivo o bloqueio, parcial 

ou integral, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judicias do TJMT 

– art. 515 da CNGC – e intime-se a parte executada, por seu patrono, ou 

pessoalmente, na hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º 

do CPC), para que no prazo de cinco dias, comprove que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC). 

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre 

o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio. Rejeitada ou 

não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta vinculada ao 

juízo da execução (art. 854, §5º do CPC). Pelas mesmas razões, DEFIRO a 

busca de veículos em nome da executada pelo sistema RENAJUD e 

pesquisa via INFOJUD. Segue o resultado das pesquisas, todavia, 

infrutíferos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059558-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTE IMOBILIARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REU)

JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059558-13.2019.8.11.0041 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, 

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 parte autora não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. 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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022902-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN GUEDES PIRES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1022902-28.2017.8.11.0041 Decisão 

ADAN GUEDES PIRES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 29 de julho de 2016, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação 

infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, e 

arguindo as preliminares de falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito, defende a 

improcedência da inicial, tendo em vista a regularidade do valor pago à 

parte autora. Requer a realização de prova pericial, documental. Impugna 

os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Intimados para especificarem 

provas, a parte autora quedou-se inerte, enquanto a ré manifestou pelo 

desinteresse da prova pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por ADAN GUEDES PIRES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de 

carência da ação pela falta de interesse de agir sob argumento de que já 

realizou o pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma 

vez que o adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do 

complemento do valor 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 29 de julho de 2016, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, 

necessária a produção de prova pericial requerida pelo autor - ID 

24347101- , devendo este arcar com o ônus de sua realização. Assim, 

como o autor é beneficiário da justiça gratuita, a pericia será paga ao final 

pelo Estado, caso a ação seja julgada improcedente ou pela ré, se 

procedente. Considerando que o autor reside em Alta Araguaia/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 Alta Araguaia/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 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 
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diploma legal? Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047504-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA LUZ PADILHA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1047504-15.2019.8.11.0041 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, 

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 não pode custear o 

presente feito. Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o 

autor adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003420-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE CURVO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE DA GUIA RIBEIRO DE MORAES OAB - 022.817.601-89 

(PROCURADOR)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REUS DESCONHECIDOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1003420-89.2020.811.0041 DECISÃO Manoel 

José Curvo de Moraes, representado por Neide da Guia Ribeiro de 

Moraes, ajuizou ação de reintegração de posse c/ perdas e danos com 

pedido de tutela de urgência em desfavor de réus desconhecidos. Da 

análise dos autos, constata-se que o autor requer a reintegração de 

posse no imóvel localizado no Jardim Paula II, no município e comarca de 

Várzea Grande – MT. Intimado a manifestar sobre a competência, o autor 

requereu a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande – MT. Posto 

isto, com fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar esta causa, 

declinando-a para uma das Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande - 

MT. Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1021727-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CONSTANTINO (AUTOR(A))

SILVANA ALMEIDA SILVA CONSTANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1021727-28.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c 

indenização por danos proposta por Ademir Pereira Constantino e Silvana 

Almeida Silva Constantino em desfavor de Valdir Ferreira de Motta, CIC – 

Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Goldem Gestão de Negócios Imobiliários 

Ltda., todos qualificados. Narra a inicial que os autores adquiriram dos 

réus dois imóveis (terrenos), localizados no Empreendimento denominado 

Ecoville Pantanal – Loteamento Campestre de Pesca e Lazer, no município 

de Santo Antônio do Leverger – MT. O pagamento dos lotes foi realizado 

através de uma entrada e o restante parcelado e a entrega do 

empreendimento ficou agendada para o mês de outubro de 2017. Informam 
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estarem cumprindo rigorosamente com os pagamentos, no entanto, até a 

presente data os imóveis não foram entregues e estão, aparentemente, 

abandonados. Aduzem terem sido muitas as tentativas de informações 

acerca da previsão de conclusão das obras, todos em vão. Diante da 

desídia dos réus, postulam a título de tutela de urgência, a imediata 

declaração de rescisão dos contratos; que os réus sejam compelidos a 

não efetuarem qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, bem 

como se abstenham de efetuar quaisquer restrições em seus nomes, sob 

pena de multa pecuniária; seja realizado o ressarcimento de 85% do valor 

pago, de R$ 47.743,38. A 10ª Vara Cível de Cuiabá declinou a 

competência (Id 20298778). Emenda à inicial (Id 22538817). A Justiça 

Gratuita foi indeferida e o pagamento das custas judiciais determinado, de 

forma parcelada (Id 23955501). Recebida a inicial, foi designada audiência 

de conciliação e determinada a citação dos réus (Id 26881985). Os 

autores requerem a apreciação do pedido liminar. É o relatório. Decido. 

Extrai-se da petição inicial que a pretensão almejada pelos autores diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que buscam uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 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.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Dos documentos apresentados, decorre que as partes formalizaram 

dois contratos particulares de compromisso de compra e venda de 

unidade imobiliária em setembro de 2014, estando os autores adimplindo 

com os pagamentos de todas as parcelas que lhes competem. No entanto, 

apesar de a expectativa de entrega do empreendimento tenha sido 

agendada para outubro de 2017, até o presente momento não houve sua 

conclusão. É certo, ainda, que a conclusão do empreendimento cujas 

unidades imobiliárias foram adquiridas pelos autores está longe de ser 

acabada, ao contrário, as fotos anexadas na inicial demonstram que as 

obras estão aparentemente paralisadas (Id 20269937). Diante destas 

explanações, cabível o deferimento do pleito formulado em sede de tutela 

de urgência, a fim de rescindir o contrato e determinar que a parte ré se 

abstenha de praticar atos que resultem na restrição dos nomes dos 

autores judicial ou extrajudicialmente e, ainda, depositem judicialmente os 

valores até então recebidos. Ressalto que o depósito judicial da quantia 

discutida e oriunda dos contratos de compra e venda firmados entre as 

partes não causará prejuízo à parte ré, pois em eventual improcedência a 

quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA DE 

URGÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE 

COMPRADOR – RETENÇÃO PELA VENDEDORA DOS VALORES PAGOS – 

DECISÃO QUE DEFERIU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS 

ATÉ O JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A decisão primeva não merece reparos, pois mostra-se 

perfeitamente possível o acolhimento do pedido de depósito judicial dos 

valores tidos por incontroversos despendidos pela parte agravada, sem 

que haja qualquer prejuízo para a agravante, uma vez que, se for o caso 

de improcedência da rescisão do contrato, a agravante poderá levantar os 

valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.” 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) Com 

estas considerações e fundamentos, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para DECRETAR a rescisão dos contratos entabulados entre as 

partes e DETERMINAR que a parte ré providencie o depósito judicial da 

quantia equivalente a 85% dos valores recebidos dos autores, que importa 

em R$ 47.743,38, no prazo de 05 (cinco) dias. Em consequência, 

SUSPENDO a cobrança das parcelas do contrato, bem como DETERMINO 

que os réus se abstenham de inscrever o nome dos autores no banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito ou outros desta natureza. 

Ultimem-se os atos necessários à realização da audiência de conciliação 

(art. 334, CPC), designada para o próximo dia 06/04/2020. Intimem-se 

todos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047676-54.2019.8.11.0041

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:

ORNATO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE 

DECORACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014457-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RAMOS FERREIRA (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))

 

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, 

11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014457-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RAMOS FERREIRA (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))

 

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, 

11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023281-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS (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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042360-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRA APARECIDA MACEDO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004330-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE LIMA (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))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043484-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANZAN, GARCIA, CORREA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COTLINSKI CANZAN OAB - PR31570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MUSIC IMPORTADORA E COMERCIAL DE EQUIPAMENTO DE 

SOM E LUZ LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015065-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. P CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

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: 1009854-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO JOSE BISPO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 24/06/2020 Hora: 14:00 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015213-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o AR e requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006549-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043001-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK JHONY PEREIRA DE ASSIS (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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 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: 1010438-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL (REQUERIDO)

ARON DRESCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009571-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE BELEGANTE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO FALCON PESSOA OAB - MT23238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS RIBEIRO (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024453-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO BARBACENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON MAYER SILVA DE ARRUDA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014196-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 11 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: 1024051-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Certifico que procedi a intimação do perito para 

designação de nova data de realização da perícia. CUIABÁ, 11 de março 

de 2020. YOULES ORMOND SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025290-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 11 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: 1018232-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7438-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDE DUFFECK (REU)

MARIA RAMIRA SOUSA DOS SANTOS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 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: 1024815-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IGOR SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA NASCIMENTO SOUSA OAB - 925.029.203-10 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Certifico que procedi a intimação da perita para 

designação de nova data de realização da perícia. CUIABÁ, 11 de março 

de 2020. YOULES ORMOND SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016839-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE SOUSA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

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

 

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, 

11 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: 1044526-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARSON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA CURVO BRITES OAB - MT25131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009473-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO OAB - MT20913-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MORAES COSTA (EXECUTADO)

LEIDIANE DIAS DE JESUS (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando o executado, via DJE, para 

distribuir os embargos à execução, documentos de ID 29352590 e 

29354891, por dependência ao presente processo, nos termos do art. 

914, § 1º, do CPC. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033182-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE ALVES SOBRINHO NASCIMENTO (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009473-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO OAB - MT20913-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MORAES COSTA (EXECUTADO)

LEIDIANE DIAS DE JESUS (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando o executado, via DJE, para 

distribuir os embargos à execução, documentos de ID 29352590 e 

29354891, por dependência ao presente processo, de acordo com o art. 

914, § 1º, do CPC, no prazo legal. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009473-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO OAB - MT20913-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MORAES COSTA (EXECUTADO)

LEIDIANE DIAS DE JESUS (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005535-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIO MAGNO LEITAO (REU)

UNICA INDUSTRIALIZACAO E PRODUCAO DE RESIDUOS DE MADEIRA 

LTDA - EPP (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049454-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - RS14630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA BAPTISTA (EXECUTADO)

SALMEN KAMAL GHAZALE (EXECUTADO)

CIRLEINE BARROZO MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044083-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIAS CURTY DE CARVALHO OAB - PR79980 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO (REU)

 

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) 
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dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006193-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE EVANGELISTA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006863-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. F. (AUTOR(A))

JOANUS OLIVEIRA ALVES 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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006863-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. F. (AUTOR(A))

JOANUS OLIVEIRA ALVES 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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030765-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MENDES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047737-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA SANTOS (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043492-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003146-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

CHRISTIANE DE CASSIA LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024534-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DELRIK BRUNNE FRANCA MARTINS (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 
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manifestar sobre o AR e requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031154-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MALIBU RESIDENCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(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 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022797-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELESMINA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

expedição do mandado de citação de audiência, no prazo de 10(dez) dias, 

com a juntada do comprovante nos autos, favor entrar em contato com 

esta secretaria. Cuiabá, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031143-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEY ROCHA PORTES (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)

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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002632-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI ANTHUALPA OLIVEIRA (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON GABRIEL BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON GABRIEL BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON GABRIEL BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002654-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MACARIO 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)

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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036441-61.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. M. P. (REQUERENTE)

GEISY ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

GOLDEN GREEN RESIDENCE (REQUERIDO)

 

DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA RODOBENS, 

CANCELO A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 16/03/2020 E INTIMO A 

PARTE AUTORA PARA QUE INDIQUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

NOVO ENDEREÇO DE CITAÇÃO DA REQUERIDA A FIM DE QUE SEJA 

DESIGNADA NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009289-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE 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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009593-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA ALVES DA GAMA (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1036153-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT. PROCESSO Nº 

1036153-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMÍNIO HOTEL M. G. 

FLATS REQUERIDO: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO, Engenheiro Civil, 

CREA/MT n.º 5670-D, perito nomeado nos autos supracitados de AÇÃO 

DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS vem com o devido respeito e 

acatamento, à presença de Vossa Excelência informar que a data para 

início dos trabalhos periciais será no dia 23 de abril de 2020 às 14:00 

horas no local do objeto da Perícia. No aguardo das determinações de 

Vossa Excelência e honrado com a incumbência lhe atribuída. Termos em 

que, Pede deferimento. Cuiabá-MT, 11 de março de 2.020. 

__________________________________ Eng.º Civil PALMIRO SOARES 

DE LIMA FILHO Perito Judicial CREA/MT 5.670-D CPF: 346.489.841-53

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792128 Nr: 46221-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU LOSS, BERNARDETE CALZA DA SILVA, EDGAR 

DE OLIVEIRA CABRAL, EDSOM MENEZES, GIVALDO DE OLIVEIRA LEITE, 

HEMERSOM MENEZES, JOSÉ MARIA GUILHERME FRAGA, HILDA 

GONÇALVES LIMA, FANY LUIZA CAVENAGHI, LIDIO RAMOS DE SOUZA, 

LUIS CARLOS JAMBERS, NATAL GOMES, ODILO ANDREGUETTO, OLGA 

DOS SANTOS SILVA, OLINTO DA SILVA MAIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT, 

WILSON CLÁUDIO DA SILVA - OAB:23.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado LEONARDO FRANÇA ARAUJO, para 

proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1039192 Nr: 41260-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DALAZEN & SOUZA LTDA - ME, VALTER 

DALAZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CAMPOS GRANJEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356/MT, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido na Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar c/c Reparação por Danos 

Materiais, Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais proposta 

por Valter Dalazen & Souza Ltda – ME em face de Reginaldo Campos 

Granjeiro, condenando a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude do trabalho 

profissional realizado e da importância da demanda, com fulcro no art. 85, 

§ 2º, Código de Processo Civil, sobrestando, contudo, a exigibilidade da 

obrigação, por conta da gratuidade da justiça concedida à autora, com 

fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Declaro, por fim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182011 Nr: 28725-54.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PAIVA FONSECA - 

OAB:18635/O, LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - OAB:8.577/MT, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado BRUNO REICHE, para proceder a 

devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º 

e 3º do CPC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 857657 Nr: 59887-52.2013.811.0041

 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: DEBORAH REGINA DE ARAÚJO DALTRO GARCIA 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, Sul 

América Cia Nacional de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILOMAR HILLER - OAB:MT - 

10.768, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

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

OAB:9.237/MT, DENNER BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido na Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Deborah Regina de 

Araujo Daltro Garcia Sales em face do Condomínio Florais dos Lagos, 

condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, em virtude do trabalho profissional realizado e 

da importância da demanda, com fulcro no art. 85, § 2º, Código de 

Processo Civil.Com efeito, deixo de examinar a demanda secundária de 

denunciação à lide, que resulta prejudicada, condenando, contudo, o 

condomínio denunciante, com fulcro no art. 129, parágrafo único, do CPC, 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude do trabalho 

profissional realizado e da importância da demanda, com fulcro no art. 85, 

§ 2º, Código de Processo Civil. Declaro, por fim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 906751 Nr: 34741-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDREY DE OLIVEIRA SANTOS, ROSINEIDE SANTOS 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERÁRIA DOM BOSCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESE TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17.965, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Hedrey de 

Oliveira Santos e Rosineide Santos de Sousa em face da Funerária Dom 

Bosco, a fim de condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), a título de danos morais, mais juros legais de 1% ao 

mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional, a partir desta data, e correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além 

das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de 

atuação profissional e a natureza da causa.Declaro, por sentença, extinto 

o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007287-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA SANTORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO DA HUNGRIA (REU)

; MARIA HELENA R. FERREIRA (REU)

PAULO CESAR de tal (REU)

VANDA MARIA DE SOUSA (REU)

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (REU)

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REU)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª 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 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO JONES GATTASS DIAS 

PROCESSO n. 1007287-61.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 144.359,15 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

ELIANE TEREZINHA SANTORO Endereço: AVENIDA DOMETILDES ROCHA 

LIMA, 06, QUADRA 08, JARDIM MOSSORÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-852 POLO PASSIVO: IMOBILIÁRIA PETROPÓLIS LIMITADA - ME 

Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 466, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 Nome: ; MARIA HELENA R. FERREIRA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, MARIA HELENA R. FERREIRA 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 usucapião extraordinária com pedido de tutela provisória de 

urgência ajuizada por ELIANE TEREZINHA SANTORO, brasileira, solteira, 

cozinheira, atualmente desempregada, portadora da C.I. RG nº. 

446300-SSP/MT e do CPF nº. 864.489.191-04, filha de Reinildo Santoro e 

Elvira Reguelin Santoro, residente e domiciliada à Rua Dometildes Rocha 

Lima, Quadra 08, nº 06, Jardim Mossoró, nesta Capital, CEP 78090-852, em 

face de IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.752.565/0001-13, representada 

por seu sócio proprietário, com sede na Avenida Coronel Escolástico, nº 

466, nesta Capital; MARIA HELENA R. FERREIRA, brasileira, atualmente em 

local incerto e não sabido; bem como dos confinantes do imóvel 

usucapiendo: lado direito – VANDA MARIA SOUSA, brasileira, portadora 

da C.I. RG nº 1040907-6-SSP/MT e do CPF nº 812.119.611-68, residente e 

domiciliada na Avenida B, Quadra 08, Casa 08, Jardim Mossoró, nesta 

Capital, CEP 78090-852 – Telefone: (65) 98147-4057; lado esquerdo: 

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, nascido em 

09/10/1995, inscrito no CPF sob nº 039.289.751-29, filho de Maria 

Gonçalina de Brito Alves Oliveira, residente e domiciliado na Avenida B, 

Quadra 08, Casa 05, Jardim Mossoró, CEP 78090-852, nesta Capital; 

fundos – AUGUSTINHO DA UNGRIA, brasileiro, nascido em 06/05/1975, 

inscrito no CPF sob nº 887.968.681-04, filho de Beatriz Nascimento 

Ribeiro, residente e domiciliado na Rua A, nº 95, Bairro Jardim Nova 

Canaã, nesta Capital, CEP 78052-802; e PAULO CESAR de tal, residente e 

domiciliado na Rua A, nº 97, Bairro Jardim Nova Canaã, nesta Capital, CEP 

78052-802.DOS FATOS: Afirma a parte Autora ter adquirido o imóvel onde 

reside até a presente data localizado no Jardim Mossoró, onde existe uma 

casa construída e uma edícula aos fundos. Referido imóvel está composto 

pelos Lotes 06 e 07 da Quadra 08 do Loteamento em comento – vide 

Escritura Pública e Certidões de Inteiro Teor e Ônus, anexas. Alega que, 

quando adquiriu o imóvel composto pelos dois lotes da antiga proprietária, 

não se atentou que o Lote 07 não estava devidamente especificado na 

Escritura, mesmo porque a casa está construída em ambos os lotes. Aduz 

que recentemente foi informada pelos vizinhos que um Oficial de Justiça 

do Fórum Trabalhista estava à sua procura para intimá-la de uma penhora 

do Lote 07, já que existe Ação Trabalhista envolvendo referido imóvel 

como garantia. Seus vizinhos ainda lhe informaram que, caso não 

houvesse pagamento do débito trabalhista, o imóvel iria a leilão. Surpresa 

com tal situação, buscou as fotocópias da Escritura dos lotes, quando, 

infelizmente tomou conhecimento de que o Lote 07 não está realmente 

como adquirido pelo documento público, mas tão somente o Lote 06. 

Verificou-se ainda que, existe compromisso de compra e venda averbado 

às margens da matrícula do referido lote em nome da Segunda/Requerida, 

pessoa da qual a Autora sequer tem conhecimento, e que conforme se 
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expôs preliminarmente, não se sabe o paradeiro, já que não foi possível 

sua identificação. Declara a Requerente que o referido Lote possui as 

seguintes características e confrontações: 10,00 metros de frente para a 

Rua “B”; 10,00 metros de fundos para quem de direito; 25,00 metros do 

lado direito para o lote 08; 25,00 metros do lado esquerdo para o lote 06, 

com a área total de 260,00 metros quadrados, consoante comprova a 

certidão de inteiro teor e ônus e memorial descritivo e planta do imóvel em 

tela, anexos.Afirma que desde 17/12/2003, quando adquiriu o Lote 07, 

detém a posse mansa e pacífica do imóvel, jamais tendo recebido qualquer 

reclamação quanto a tal posse, mesmo porque o negócio foi formalmente 

realizado e concluído com o pagamento de ambos os lotes. Declara ser 

fato público e notório que, a Autora permanece residindo no imóvel desde 

a aquisição, estabelecendo ali sua moradia, consoante se vê das 

fotografias e faturas de energia elétrica e de água e esgoto, anexas, 

estando presente, dessa forma, o animus domini. Afirma ainda não ser 

proprietária de nenhum outro imóvel, seja ele rural ou urbano, bem como 

conforme informado através de Certidão do Cartório Distribuidor inexistem 

ações possessórias que envolvam a empresa/Requerida no que tange ao 

imóvel usucapiendo, estando, portanto presentes todos os requisitos 

legais exigidos, fazendo jus à presente ação.Posto isso, pleiteia a Autora 

o domínio útil do imóvel em tela a fim de promover a usucapião, via da 

presente demanda. DECISÃO: Vistos etc.Observa-se que a inicial veio 

acompanhada de todos os documentos exigidos no provimento 56/2007 

oriundo da Corregedoria Geral Justiça, especificadamente nos itens 

26.11.1 e 26.11.2, razão pela qual a recebo.Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Citem-se, pessoalmente, os confinantes (art. 246, §3º, do CPC), e por 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos (art. 259, inciso I, do CPC).Cite-se a requerida Imobiliária 

Petrópolis LTDA para, querendo, contestar a presente no prazo legal, 

consignando no mandado as advertências legais.Cite-se a requerida Maria 

Helena R. Ferreira via edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o 

prazo e não havendo manifestação desta ré, nomeio como curador 

especial da referida requerida citada por edital o Centro Universitário Unic 

(Núcleo de Prática Jurídica da Unic).Proceda a inclusão da União, Estado e 

Município como terceiros interessados. Após, cientifiquem os referidos 

entes, para que manifestem eventual interesse na causa, no prazo de 30 

(trinta) dias.Por fim, entendo que estão presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela de 

urgência reivindicada na inicial.Isso porque, a probabilidade do direito se 

evidencia nos documentos que acompanham a inicial, em especial de id n. 

12365972, 12365972, 12366076 e 12366076, que dão verossimilhança às 

alegações da Requerente.Ademais, a tutela servirá para resguardar o 

resultado útil do processo, requisito essencial previsto no artigo 

supracitado, e ainda como forma de dar publicidade ao impasse 

havido.Salienta-se que não há que se falar em perigo de irreversibilidade 

da medida (artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil), pois a medida 

não causará prejuízos à terceiros e a qualquer tempo poderá ser revertida 

por este Juízo.Logo, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar a averbação da existência da presente ação na matrícula do 

imóvel objeto da lide.Oficie-se o competente CRI para cumprimento da 

medida.Cumpridas todas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério 

Público Estadual para manifestação (art. 178, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se. Intime-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SHIRLEI FREIRES DA SILVA, digitei. 

CUIABÁ, 11 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013003-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FORMIGA (AUTOR(A))

NEUZA ALICE DA SILVA FORMIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO LUIZ FRANCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. O réu, na contestação, chama ao processo a pessoa de 

Vademilso Badalotti, a quem, segundo alega, foram cedidos os direitos 

sobre o imóvel objeto da lide. De acordo com o art. 130, do CPC, é 

admissível ao réu requerer o chamamento ao processo de quem deve 

figurar em litisconsórcio passivo. Por essa razão, defiro o pedido, 

determinando, com fundamento no art. 131, parágrafo único, do CPC, seja 

o litisconsorte citado, no prazo de 2 (dois) meses. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029846-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SILVESTRIN SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SILVESTRIN SILVEIRA OAB - 424.562.071-49 

(REPRESENTANTE)

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016952-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS SOUSA DO NASCIMNETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

MAURICIO ARREGUY AZZI OAB - MG95563 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Na peça de defesa, a requerida Unimed Vale do Aço Cooperativa 

de Trabalho Médico sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao 

argumento de que o plano de saúde objeto do litígio foi cancelado por 

inadimplência e, por ser administrado pela Bem Benefícios, a ela competia 

o dever de controlar as exclusões e inclusões dos beneficiários, bem 

como de informar aos segurados acerca do cancelamento, de modo que a 

ação deve ser extinta em relação a si. Tal questionamento, na realidade, 

dez respeito ao próprio mérito da demanda e será apreciado em momento 

oportuno. Em prosseguimento, considerando que a ré Bem Benefícios 

Administradora de Benefícios Ltda ainda não foi citada, intime-se a parte 

autora para informar nos autos o endereço correto para citação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007896-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

GASPAR ALVES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA AJALA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Antes de se proceder à citação por edital, determino seja realizada 

consulta de endereço, via sistema Infojud e Bacenjud em nome de Renato 

Pereira Ajala. Obtendo-se novo endereço, cite-se por carta, com aviso de 

recebimento, que deverá ser entregue ao citando, mediante assinatura no 

recibo, nos termos do art. 248, parágrafo 1º, do CPC. Caso contrário, 

cite-se por edital, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, II, do CPC, 

devendo ser renovado o ato citatório da confinante Rosinda de Arruda no 

endereço informado na petição Id. 243289312. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036055-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DE FATIMA LEAO CASTILLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043861-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020181-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Segundo prevê o art. 370, do CPC, cabe ao juiz determinar as 

provas necessárias ao julgamento da lide. Por essa razão e nos moldes 

da decisão anterior, mantenho a audiência já designada nos autos, 

sobretudo o depoimento pessoal da parte autora, a fim de ser esclarecida 

a alegada fralde contratual. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1057666-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

VITALINA CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

ANA NILVA SANTOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

NYORACY DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELOISA PINTO DE FIGUEREDO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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

venal do imóvel objeto da lide, assim também regularizar o valor da causa, 

nos termos do art. 292, IV, do CPC, complementando as despesas de 

ingresso. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA (AUTOR(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035044-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANITARIOS COMERCIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA VALADARES CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

. Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo sem pagamento ou oposição 

de embargos monitórios, converta-se o mandado inicial em mandado 

executivo, lembrando que o pagamento voluntário eximirá o réu de custas 

e de honorários advocatícios, segundo prevê o § 1º do referido dispositivo 

do art. 701, do CPC. Decorrido em branco o prazo, proceda-se à inclusão 

do nome da devedora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASAJUD), bem como ao bloqueio de valores, via Bacenjud e à 

consulta de bens, via Renajud e Infojud. Após, ouça-se a parte exequente 

em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024932-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE AMADOR FIGUEIREDO (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a 

matéria exige maior dilação probatória com a realização de perícia, 

impõe-se o saneamento do feito com o enfrentamento das preliminares 

arguidas pela empresa Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros, 

consistentes em alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como na falta de interesse 

processual, com o argumento de que a liquidação do sinistro já foi 

efetuada na esfera administrativa no valor de R$ 1.687,50 (hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assinale-se, 

quanto à primeira – alteração do polo passivo –, que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade e/ou alteração do polo passivo. Respeitante à 

segunda preliminar – falta de interesse processual – cumpre salientar que 

que o recibo de quitação outorgado pela parte ré de forma plena e geral, 

mas relativo à satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se 

traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte autora que o 

pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa não é 

integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 

tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em falta 

de interesse de agir. Por esses fundamentos, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao ônus da prova (art. 357, III, CPC), cumpre salientar que, de 

fato, 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 
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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 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 o a parte ré é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte autora, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido. 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 demandante, 

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 autora, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, nos termos do § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil, cumprindo salientar que tal ato 

não tem o condão de obrigar a empresa seguradora ao pagamento das 

despesas decorrentes da perícia, mas sofrerá as consequências de sua 

não realização, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

nos termos da jurisprudência, “in verbis”: “A inversão do ônus da prova 

não tem o efeito de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova 

requerida pelo consumidor, mas sofre as consequências de não 

produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 435.155), “ou seja, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor” (STJ-2ª T., 

REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 26.5.08). Assim, dou por 

saneado o processo e defiro a produção da prova pericial, nomeando, 

para tanto, como perito judicial, o Dr. João Leopoldo Baçan, médico 

especializado em perícias médicas, conforme currículo arquivado em 

secretaria do juízo, podendo ser contatado pelo e-mail 

joao_bacan@yahoo.com.br, ou pelo telefone (065) 99601-1639, a fim de 

atestar eventuais sequelas decorrentes de acidente de trânsito, bem como 

a sua quantificação, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico, formular quesitos art. 465, § 1º, CPC, bem como arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, nos termos do inciso I, § 1º, do 

referido dispositivo. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo 

correspondente e ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos 

no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. Fixo, desde já, os 

honorários periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que tal 

quantia vem sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos 

semelhantes a este, devendo ser intimada a parte ré para, no prazo de 15 

dias, depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para indicar o local, dia e 

horário para realização dos trabalhos, intimando-se, após, as partes e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento. Cientifique-se o Sr. 

Perito desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1038474-53.2019.8.11.0041 – PJE DIVINO GABRIEL TEIXEIRA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro DPVAT” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque alega ter sofrido acidente de 

trânsito no dia 01.06.2019 ocasionando lesões, conforme inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela aplicação 

da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) 

para que a requerida custeie as despesas decorrentes da realização da 

perícia judicial a ser determinada pelo juízo. Requer o processamento da 

ação para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

na quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da parte ré. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão 

da seguradora Líder, sustenta a necessidade de adequação do valor da 

causa, inépcia da inicial e cerceamento de defesa e a falta de interesse 

processual por falta de exaurimento da via administrativa. No mérito, 

requer a improcedência da ação diante da ausência de provas quanto à 
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invalidez permanente da parte autora, sustenta também o argumento de 

que os documentos trazidos com a inicial são insuficientes para 

demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e as noticiadas 

lesões, enfatizando que não for ajuntado nenhum documento que 

comprove o atendimento médico à época, bem como destacou a ausência 

do laudo do IML e do boletim de ocorrência. Diz que, caso seja procedente 

o pedido, que a indenização ocorra de acordo com o grau da lesão. 

Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, enfatizando ser da 

parte autora tal incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando disfunções apenas temporárias. 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, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise da impugnação à gratuidade da justiça, bem como das 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto a primeira 

preliminar - - alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre destacar que tal pretensão 

não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto ao valor da causa, nenhuma 

razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, como bem 

argumenta a parte autora, o montante atribuído foi de “até” R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), o que é correto, visto que a quantificação 

da lesão e, consequentemente, o valor da indenização/proveito econômico 

só serão estabelecidos mediante realização de perícia médica, no 

decorrer da instrução processual, sendo correta a fixação do valor da 

causa em até o teto máximo da indenização, nos termos da Lei n. 

6.194/74. Outra sorte não assiste à requerida no que se refere à segunda 

preliminar inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, 

contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada de 

documentos suficientes ao deslinde da demanda, segundo se infere da 

certidão de ocorrência do SAMU e do prontuário médico Ids. 23188226 e 

23188227. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 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 comprovar a recusa da parte ré no recebimento do 

requerimento administrativo, conforme atesta a inclusa Ata Notarial, ainda 

foi contestação a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta 

de interesse de agir. Por essas razões, 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, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 
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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 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 parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela requerente. 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 demandante, 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 autora, mostra-se imperiosa a 

inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em 

atenção ao argumento da parte ré de que o registro do boletim de 

ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão de 

caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim 

de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o 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 inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico no 

mesmo do sinistro anunciado no referido registro de ocorrência do SAMU, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em certidão de ocorrência 

do SAMU e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrentes 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade. De outra sorte, 

a invalidez sustentada pelo autor foi desconstituída em perícia médica 

realizada pelos doutores Ivan Henrique Wahlbrink – CRM/MT 4599 e 

Rodrigo S. de Brito – CRM 7022, médicos peritos nomeados nos autos que 

afirmaram não ter sido constatada invalidez permanente (Id. 27277597). 

Tal documento foi preciso na afirmação de que as lesões sofridas pelo 

periciando/autor são disfunções apenas temporárias. Como se vê, embora 
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o autor tenha sido vítima de acidente de trânsito e sofrido lesões na coluna 

e joelho esquerdo, o que se confirma também na documentação que 

acompanha a inicial, em especial o histórico clínico Id 23188227, não há no 

conjunto probatório qualquer indício de que tais lesões lhe tenham 

acarretado sequelas ou invalidez indenizável pelo seguro DPVAT, o que 

impede a procedência do pleito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA DE PRÊMIO - 

SEGURO – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE 

INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO PREENCHIMENTO DE HIPÓTESE 

PREVISTA NO ARTIGO 3º, CAPUT DA LEI 6.194/74 – IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Inexiste 

ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento 

judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do 

recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na 

sentença. Conforme estabelece o artigo 3º, caput da Lei 6.194/74, os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º da mesma 

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. A 

ausência de comprovação da invalidez permanente acarreta na 

improcedência do pedido de indenização do seguro DPVAT.” (TJMT - N.U 

0004104-27.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.7.2017, p. no DJE 27.7.2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA 

PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO 

TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou 

improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão 

das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.” (TJMT - 

N.U 1006469-12.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 

j. 15.5.2019, p. DJE 20.5.2019) Como se vê, a ausência de comprovação 

da invalidez permanente acarreta a improcedência do pedido de 

indenização do seguro DPVAT. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado por Divino Gabriel Teixeira na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o 

seu serviço. Suspendo, porém a cobrança em razão da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, arquive-se com as cautelas necessárias. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041254-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON GOMES DOS SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1041254-97.2018.8.11.0041 – PJE EDERSON GOMES DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Seguro Obrigatório 

DPVAT por Invalidez” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque 

alega ter sofrido acidente de trânsito no dia 26.07.2018 ocasionando 

lesões, conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as 

despesas decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada 

pelo juízo. Requer o processamento da ação para, ao final, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74, na quantia de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da parte ré. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder, sustenta 

a falta de interesse processual por falta de exaurimento da via 

administrativa e a ausência de comprovante de residência em nome da 

parte autora. No mérito, requer a improcedência da ação diante do Boletim 

de Ocorrência ter sido lavrado unilateralmente, bem como a ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte autora. Diz que, caso seja 

procedente o pedido, que a indenização ocorra de acordo com o grau da 

lesão. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, enfatizando ser 

da parte autora tal incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando disfunções apenas temporárias. 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, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise da impugnação à gratuidade da justiça, bem como das 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto a primeira 

preliminar - - alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre destacar que tal pretensão 

não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à ausência de requerimento 

administrativo, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 62 de 535



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. Por fim, sobre a 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, em virtude de irregularidade no comprovante de 

residência da autora, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação 

da competência, impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na 

impugnação, de acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança 

do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. Por 

essas razões, 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, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, 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 

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 
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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 parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. 

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 demandante, 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 autora, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da parte ré de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o 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 inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico no 

mesmo do sinistro anunciado no referido registro de ocorrência do SAMU, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Nessa toada, 

observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

Boletim de Ocorrência e na ficha de atendimento a vítima, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade. De outra sorte, a invalidez sustentada pelo autor foi 

desconstituída Na avaliação médica realizada pelos Doutores Ivan 

Henrique Wahlbrink – CRM/MT 4599 e Manoel Elias Rezende – CRM 1158, 

médicos peritos nomeados nos autos que afirmaram não ter sido 

constatada invalidez permanente (Id. 20296685). Tal documento foi 

preciso na afirmação de que as lesões sofridas pelo periciando/autor são 

disfunções apenas temporárias. Como se vê, embora o autor tenha sido 

vítima de acidente de trânsito e sofrido lesões na coluna vertebral e arcos 

sotais, o que se confirma também na documentação que acompanha a 

inicial, em especial a ficha clínica no Id 16748123, não há no conjunto 

probatório qualquer indício de que tais lesões lhe tenham acarretado 

sequelas ou invalidez indenizável pelo seguro DPVAT, o que impede a 

procedência do pleito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA DE PRÊMIO - SEGURO – 

LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ 

PERMANENTE – NÃO PREENCHIMENTO DE HIPÓTESE PREVISTA NO 

ARTIGO 3º, CAPUT DA LEI 6.194/74 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Inexiste ofensa ao 

princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e 

fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso 

estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. 

Conforme estabelece o artigo 3º, caput da Lei 6.194/74, os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º da mesma 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. A 

ausência de comprovação da invalidez permanente acarreta na 

improcedência do pedido de indenização do seguro DPVAT.” (TJMT - N.U 

0004104-27.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.7.2017, p. no DJE 27.7.2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA 

PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO 

TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou 

improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão 

das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.” (TJMT - 

N.U 1006469-12.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 

j. 15.5.2019, p. DJE 20.5.2019) Como se vê, a ausência de comprovação 

da invalidez permanente acarreta a improcedência do pedido de 

indenização do seguro DPVAT. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado por Ederson Gomes dos Santos na Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, declarando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do 

art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém 

a cobrança em razão da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

com as cautelas necessárias. 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.

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003910-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O SALVATORI O DE PINHO RESTAURANTE - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA e o CUIABÁ PLAZA SHOPPING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, qualificados 

nos autos, instituídos pelo CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ 

PLAZA SHOPPING, representado pela consorciada líder BR MALLS 

ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO LTDA, propuseram “Ação de 

Despejo por Inadimplência” em face de O. SALVATORI O. DE PINHO 

RESTAURANTE, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, fosse determinada a sua imediata reintegração na 

posse do imóvel. As demandantes relataram ter firmado contrato de 

locação com o Haru Temaki Hall Restaurante Ltda-M em 25.4.2014, 

conforme “Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras de Loja 

de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá”, cujo objeto é a loja 3019 

(Haru), localizada no piso L3, sendo que em 15.6.2016 a empresa ré 

passou a figurar como locatária, salientando que ainda na vigência do 

primeiro contrato, a loja alterou o nome fantasia para “Santo”. 
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Argumentaram, porém, que a ré deixou de pagar os aluguéis devidos, bem 

como as despesas comuns de condomínio, energia, IPTU, ar condicionado 

e FPP, conforme planilha de débito, o que enseja o desfazimento da 

locação e a retomada do imóvel. Diante disso, requereram a concessão da 

medida liminar, a fim de que fossem reintegrados na posse do imóvel. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Em decisão primeira foi 

ordenada emenda à inicial, a fim de que a parte autora efetuasse o 

recolhimento das custas, o que foi cumprido, culminando no acordo 

firmado entre as partes, no qual ambas pedem a sua homologação nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC. É o relatório. Decido. Não se 

visualizando indícios de irregularidade no acordo avençado entre as 

partes, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

declarando extinto o feito. Cientifiquem-se as partes que o não 

cumprimento do acordo poderá acarretar a execução do julgado. 

Honorários na forma acordada. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 

3º, do CPC). Decorrido o prazo de 6 (seis) meses, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036392-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEYTON DE ARRUDA MORENO (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1036392-83.2018.8.11.0041 – PJE ANDERSON CLEYTON DE 

ARRUDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 12.9.2018, 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que em virtude da lesão sofrida faz jus ao pagamento integral da 

indenização, sem graduação da invalidez, enfatizando ser inconstitucional 

a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam 

a dignidade da pessoa humana. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim 

de ver a requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem 

como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, além da inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência 

de requerimento administrativo, sustentando, ainda, a inépcia da inicial por 

não conter documentos essenciais ao ajuizamento da ação. Quanto ao 

mérito, sustenta não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi 

juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito, tendo em vista que o registro de ocorrência foi 

elaborado unilateralmente, não possuindo força probante. Defende a 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, 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). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, além da fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, em caso de condenação. A audiência de conciliação restou 

inexitosa. Realizou-se perícia médica, na qual foi apurada lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. As partes não se manifestaram acerca 

do resultado obtido no laudo. 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, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, 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 
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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). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. No que tange à 

inconstitucionalidade alegada pela requerente que, em suma, se refere ao 

uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar que tal 

argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, via 

controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu 

ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os princípios 

da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Outra sorte não assiste à requerida no que se refere à inépcia da 

inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a 

inicial veio devidamente acompanhada de documentos suficientes ao 

deslinde da demanda, segundo se infere da documentação médica e do 

Boletim de Ocorrência Id. 16085192, dentre outros, não se visualizando 

nenhum prejuízo à defesa. Rejeito, portanto, 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 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 
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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 da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte 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 de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

em membro superior esquerdo, o que foi confirmado na perícia médica 

realizada e 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, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções de membro superior esquerdo, 

quantificadas 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 membros superiores e/ou de uma das 

mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela 

foi quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70%, do valor total da cobertura para cada uma delas, que resulta em R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Anderson Cleyton de Arruda na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois 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). 

Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido 

(teto máximo), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde 

se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do §§ 2º e 8º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as 

partes, cabendo salientar não ser aplicável aqui o princípio da 

causalidade, dada a ausência de pedido administrativo. Suspendo, porém 

a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita 

(art. 98, § 3º, CPC). 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012566-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1012566-91.2019.8.11.0041 – PJE DEJAIR FERREIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT pelo Rito Comum” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 21 de outubro de 2018 sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida tem dificultado o pedido administrativo, exigindo documentos não 

previstos em lei, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura 

no platô tibial, tornozelo e pé esquerdo, que lhe acarretou sequelas, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização do seguro DPVAT. 
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Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da requerida em 

honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, 

do art. 85, do CPC. 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 75%. As partes não se opuseram ao 

laudo. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a adequação 

do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. Quanto ao 

mérito, sustenta não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi 

juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito, tendo em vista que o registro de ocorrência foi 

elaborado unilateralmente, não possuindo força probante. Pede, enfim, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, a parte autora reitera os 

termos da inicial. 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, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

como bem argumenta o autor, o montante atribuído foi de “até” R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é correto, visto que a 

quantificação da lesão e, consequentemente, o valor da 

indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Rejeito, portanto, 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 

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 
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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. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de atendimento médico, 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 membro inferior 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. 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 na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificadas em 75%, 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 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Dejair Ferreira da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 

(sete mil 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 aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031561-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAMPOS DIAS SEMENTINO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, LUCAS CAMPOS DIAS SEMENTINO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 12.8.2017 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir, devendo a mora contar 

a partir da data do protocolo administrativo. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 
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20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de comprovação 

da formalização e negativa ao pedido administrativo, pugnando, por isso, 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC. No mérito, diz que a autora não comprova o seu direito 

indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial é 

insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o 

boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não possui força 

probante. 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). A 

audiência de conciliação restou inexitosa. Em impugnação, a autora reitera 

os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). As preliminares foram afastadas em despacho 

saneador. Houve a realização da perícia, ficando as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Tendo as preliminares sido 

afastadas em despacho saneador e não havendo necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, I, CPC), impõe-se a análise do mérito, 

o que ora se passa a fazer, assinalando-se 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 

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 da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela 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 de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

no ombro 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 75%. 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 
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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 registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do ombro direito, quantificada em 75%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso, pleiteado pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Lucas Campos Dias Sementino na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco 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 aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. 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. 

Expeça-se o alvará em favor do Sr. Perito. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014510-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1014510-31.2019.8.11.0041 – PJE LUCIANA DA SILVA, 

qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA 
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DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 9.9.2018 sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante 

o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz 

ter sofrido politrauma, polifratura e fratura da perna e joelho, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, 

para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de interesse de 

agir em razão da falta de requerimento administrativo, enfatizando que o 

autor nunca compareceu à sua sucursal para formalidade o pedido e a 

inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis ao deslinde 

da demanda. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, tendo em vista que o 

registro de ocorrência foi elaborado meses depois do sinistro, não 

possuindo força probante e refuta a pretensa indenização moral. Pede, 

enfim, em caso de condenação, que a indenização seja fixada conforme 

Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. 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 50%. Em impugnação, a autora reitera 

os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

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, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, 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. 
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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 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Outra sorte não assiste à 

requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento de 

defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica e do boletim de ocorrência 

Ids. 19267709 e 19267710. Rejeito, portanto, 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 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 da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte 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 de ocorrência e prontuário médico, 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 membro 

inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. 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, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 
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PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificadas em 50%, 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 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Luciana da 

Silva na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de c/c Pedido 

de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (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), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não 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). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

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 pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único 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.
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Autos n. 1006875-96.2019.8.11.0041 – PJE EDILSON FIGUEIREDO DE 

ARRUDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 5.12.2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da mão, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, 

do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalidade o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do 

nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, tendo em vista 

que o registro de ocorrência foi elaborado meses depois do sinistro, não 

possuindo força probante e refuta a pretensão de indenização por danos 

morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que a indenização seja 

fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. 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 

impugnação, a autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela 

condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 

honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na 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, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, 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 
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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 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, 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 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 da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte 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 de ocorrência e prontuário médico, 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 na mão 

esquerda, 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, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 
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ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da mão 

esquerda, quantificadas 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 membros superiores e/ou de 

uma das mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Edilson 

Figueiredo de Arruda na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

de c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois 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), deixando, porém, de condená-la em danos morais. No que diz 

respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 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). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 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 pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único 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.
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PAULA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 16.3.2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura, 

fratura de perna, joelho e clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só ocorra 

mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalidade o pedido e a inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis ao deslinde da demanda. Quanto ao mérito, 

alega não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado laudo 

do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de 

trânsito, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado meses 

depois do sinistro, não possuindo força probante e refuta a pretensão de 

indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que 

a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesões parciais incompletas, sendo a 

primeira no percentual de 75% e a segunda de 50%. Em impugnação, a 

autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado 

obtido na 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, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, 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 
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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 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, 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 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. Os documentos anexados aos autos, consistentes na 

declaração de ocorrência do SAMU e em laudos médicos demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de 

veículo, diagnosticado com fratura no ombro esquerdo e membro inferior 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada no Id. 24291453, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, sendo a primeira quantificada em 75% e a segunda em 

50%. 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, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 
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ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do ombro 

esquerdo e do membro inferior esquerdo, quantificadas em 75% e 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas funcionais do autor 

correspondem a 25% e 70%, logo, considerando que as lesões no caso 

foram quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento) e em 50% 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% referente ao ombro esquerdo, do valor total da cobertura, que resulta 

em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) e 50% de 70% referente ao membro inferior esquerdo, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

perfazendo um total de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. No que tange ao argumento de que a requerida deverá ser 

condenada como litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a 

configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do 

CPC, faz-se necessária a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar 

que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé 

exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta 

esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha 

sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Edimilson 

Sebastião de Paula na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

de c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.256,25 

(sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 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), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Quanto aos 

honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar 

que a parte que deu causa à propositura da ação deve responder pelas 

despesas processuais. O não atendimento do requerimento administrativo 

configura resistência injustificada a impor a condenação do réu ao 

pagamento dos honorários de sucumbência, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ 

PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034622-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERCIVAL ZAMARIOLI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1034622-89.2017.8.11.0041 – PJE Trata-se de “Embargos de 

Declaração” opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, já qualificado nos autos, em face do despacho saneador, por 

meio dos quais se alega, em síntese, a existência de omissão na parte em 

que atribuiu à embargante o ônus do pagamento dos honorários periciais, 

quando a prova pericial foi requerida por ambas as partes, devendo a 

verba ser rateada em igual proporção. Argumenta a embargante que cabe 

à embargada/requerente fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito 

e, em contrapartida, cabe-lhe provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da requerente, a teor do disposto no art. 373, do 

Código de Processo Civil. Logo, afirma que, sendo ônus da parte 

requerente provar os fatos constitutivos do seu direito, é de sua 

obrigação arcar com as despesas da prova pericial e, caso goze das 

benesses da justiça gratuita, o pagamento deverá se feito pelo Estado. 

Ademais, sustenta o não cabimento da aplicação do instituto da 

redistribuição do ônus da prova, especialmente porque a redistribuição 

não significa a inversão do seu custo. Requer, assim, o acolhimento e 

provimento dos embargos para corrigir o vício, manifestando-se, 

expressamente, sobre a inversão do ônus da prova quanto aos 

honorários periciais arbitrados. É o relatório. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 

5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, uma vez que o sistema registrou 

ciência da decisão em 7.6.2019 e os embargos foram protocolados no 

mesmo dia, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada 

e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. 

Superada tal formalidade processual, impõe-se a análise do mérito do 

recurso aviado, o que ora se passa a fazer, assinalando-se que, de fato, 

a decisão recorrida não fundamentou quanto à inversão do ônus da 

prova, tampouco justificou as razões pelas quais foi atribuída ao 

embargante a responsabilidade pelo pagamento e/ou antecipação dos 

honorários periciais, simplesmente nomeou o perito, fixou a verba 

honorária e determinou a intimação do requerido/embargante para que 

depositasse em juízo os valores, o que merece ser revisto. Assinale-se, 

de início, não se aplicar 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 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. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “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” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) 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/embargante é o que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente/embargada, justamente por possuir melhor estrutura técnica e 

econômica capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela 

requerente. 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 demandante, 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 hipossuf ic iência técnica do 

requerente/embargado, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, 

acolho os embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão, 

mantendo, por outro lado, incólume os demais termos da decisão 

recorrida, cabendo à embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da intimação desta decisão, depositar em juízo o valor dos honorários 

periciais. Intimem-se e cumpra-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014367-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1014367-13.2017.8.11.0041 – PJE Trata-se de “Embargos de 

Declaração” opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, já qualificado nos autos, em face do despacho saneador, por 

meio dos quais se alega, em síntese, a existência de omissão na parte em 

que atribuiu à embargante o ônus do pagamento dos honorários periciais, 

sem nada fundamentar acerca da inversão do ônus da prova. Requer, 

assim, o acolhimento e provimento dos embargos para corrigir o vício, 

manifestando-se, expressamente, sobre a inversão do ônus da prova 

quanto aos honorários periciais arbitrados. É o relatório. Decido. Os 

embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, pois a publicação 

da decisão ocorreu em 30.5.2019 e o recurso distribuído em 5.6.2019, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. 

Superada tal formalidade processual, impõe-se a análise do mérito do 

recurso aviado, o que ora se passa a fazer, assinalando-se que, de fato, 

a decisão recorrida não fundamentou quanto à inversão do ônus da 

prova, tampouco justificou as razões pelas quais foi atribuída ao 

embargante a responsabilidade pelo pagamento e/ou antecipação dos 

honorários periciais, simplesmente nomeou o perito, fixou a verba 

honorária e determinou a intimação da parte requerido/embargante para 

que depositasse em juízo os valores, o que merece ser revisto. 

Assinale-se, de início, não se aplicar 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 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. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “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” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) 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 parte requerida/embargante é o que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente/embargada, justamente por possuir melhor estrutura técnica e 

econômica capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte 

requerente. 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 demandante, 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 hipossuf ic iência técnica do 

requerente/embargado, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, 

acolho os embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão, 

mantendo, por outro lado, incólume os demais termos da decisão 

recorrida, cabendo à embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da intimação desta decisão, depositar em juízo o valor dos honorários 

periciais. Intimem-se e cumpra-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022677-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES DA GUIA FERRAZ (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARAVILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos, propôs 

“Ação Monitória” em face de GUIMARÃES DA GUIA FERRAZ igualmente 

qualificado, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 8.647,38 (oito mil e 

seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos). Depois de 

citada a parte requerida e decorrido em branco o prazo para pagamento, 

as partes entabularam acordo extrajudicial, com o intuito de por fim ao 

litígio, requerendo a sua homologação. Ficou avençado que a parte 

requerida pagará à requerente o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil 

reais) em vinte e oito parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até a data de 15.09.2020 (Id 14574470). É o relatório. Decido. Tendo em 

vista que o acordo entabulado entre as partes abrange toda a matéria 

versada nos autos, não há razão para o prosseguimento do feito, 

impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil, homologo, por sentença, a avença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, declarando 

extinto o processo. Ficam as partes isentas do pagamento das custas 

remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Fixo honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do proveito econômico obtido em favor da parte 

exequente, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

pouco tempo exigido para o seu serviço. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, haja vista que as partes desistiram do prazo 

recursal, arquivando-se, após, o processo com as cautelas necessárias. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010109-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE PAULA ROCHA (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1010109-86.2019.8.11.0041 – PJE GUILHERME DE PAULA 

ROCHA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro – 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 02.9.2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz fazer jus ao pagamento de indenização de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), requerendo, ainda, a fixação da 

verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais). Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo e, por isso, 

pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse processual. No mérito, diz que a autora não comprova o seu 

direito indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial é 

insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o 

boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não possui força 

probante. 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). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. 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 75%. Em impugnação à contestação, a autora 

refuta as teses da defesa e reitera os termos da inicial, concordando com 

o laudo pericial e pugna pelo julgamento antecipado da lide. 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, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, 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 demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, 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 – 
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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). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo, houve contestação, não havendo, desse modo, que se 

falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. 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 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 da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte 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 
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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 declaração de atendimento de ocorrência e 

em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas no membro superior esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

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 na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções do membro superior 

esquerdo, quantificadas em 75%, 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 membros superiores e/ou de 

uma das mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Guilherme de Paula Rocha na Ação de 

Cobrança de Seguro – DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 

(sete mil 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 aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Vistos. PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA, qualificado, propôs 

“Reclamação Cível” em face de OI MÓVEL S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, sustentando, em síntese, ter a ré incluído o 

seu nome indevidamente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

decorrente de débito que desconhece. Afirma que a inclusão se deu em 

13.11.2013, no valor de R$ 508,65 (quinhentos e oito reais e sessenta e 

cinco centavos), com vencimento em 14.7.2013, o que discorda, visto não 

possuir qualquer relação jurídica com a ré. Aduz ter sido prejudicado por 

conta da injusta negativação de seu nome, na medida em que foi impedido 

de sacar uma carta de crédito sem a garantia de avalista, tendo a empresa 

requerida afirmado ser legítimo o débito, decorrente de contrato vencido e 

não pago. Por tais motivos, pede a declaração de insubsistência da 

relação jurídica a si atribuída, bem como a inexistência do débito, com a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais em valor 

equivalente a 30 salários mínimos. Foram juntados documentos. 

Realizou-se audiência de conciliação com a presença da parte requerida, 

ficando prejudicado o ato em razão da ausência do autor. Em contestação, 

a requerida sustentou preliminares, que foram afastadas em decisão 

saneadora, alegando, no mérito, que o pedido indenizatório não deve 

prosperar, visto tratar de devedor contumaz e refuta a pretendida 

inversão do ônus da prova. Em caso de condenação, pede seja o valor da 

indenização fixado de acordo com o dano comprovadamente suportado 

pelo autor, bem como que os honorários sejam em patamar mínimo, 

pugnando, ao final, pela manifestação do juízo acerca dos dispositivos 

constitucionais: art. 5º, inciso V, X, XXXV e LIV e LV da CF, arts. 186, 188 

e 927 do Código Civil, art. 373 do Código de Processo Civil e arts. 6º e 14 
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do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento. 

Pede, assim, a improcedência do pleito. Em impugnação, o autor refuta as 

alegações da ré e reitera os termos da inicial. É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento antecipado, pois não se vislumbra a necessidade de 

produção de outras provas, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, como bem afirmado pelas partes. Como se verifica do 

relatório acima, o cerne da controvérsia reside na existência ou não da 

relação jurídica entre a empresa requerida e o autor, que originou o débito 

de R$ 508,65 (quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), assim 

como na regularidade da inscrição do nome do requerente no rol de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, no sustentado 

dano moral resultante de tudo isso. Ressalte-se, de início, que, segundo a 

norma inserta no art. 373, do Código de Processo Civil, a regra geral 

quanto ao ônus da prova é a de que ao autor compete provar fato 

constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo desse direito. Todavia, em razão da nítida relação 

de consumo estampada no caso em tela, determinou-se a inversão do 

ônus da prova, ficando ao encargo da requerida a prova contrária ao 

direito sub judice. O autor alega que nunca possuiu contrato com a ré, que 

o débito pelo qual está sendo cobrado é inexistente e que, por conta da 

negativação do seu nome suportou prejuízo moral ao ser impedido de 

usufruir de uma carta de crédito. A ré, por sua vez, insiste na tese de que 

o débito é legítimo, ao passo que o autor foi titular da linha telefônica n. 65 

3166806, cancelada em 22.7.2013 por inadimplência. Todavia, ela não faz 

prova disso, pois não junta qualquer documento apto a desconstituir as 

alegações do autor de que nunca possuiu qualquer relação jurídica com a 

empresa de telefonia. Em suma, a ré não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a relação jurídica que originou a cobrança objeto da lide, sendo 

oportuno assinalar que a jurisprudência tem compreendido competir à 

parte requerida a prova da existência de vínculo de consumo quando se 

pretende declarar o contrário, segundo se infere dos julgados a baixo: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO 

DA PARTE AUTORA - PENA DE CONFISSÃO (ART. 385, §1º DO CPC) - 

RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS COMPROVADOS - INSCRIÇÃO DEVIDA - 

AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilização civil do fornecedor de serviços 

prescinde da comprovação da sua culpa na causação do dano ao 

consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a 

conduta lesiva e o dano. E nos termos dos incisos do § 3º do art. 14 do 

CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro". Em ações declaratórias de 

inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial 

questionado e da origem do débito que motivou a negativação do nome da 

parte autora. O não comparecimento da parte à audiência para a qual foi 

intimada a prestar depoimento implica em confissão. Afastada a tese da 

autora sobre a inexistência de dívida entre as partes pela prova produzida 

na defesa, não se pode falar em exclusão do nome dos órgãos restritivos, 

tampouco em ressarcimento indenizatório.” (TJMT - N.U 

0007966-49.2016.8.11.0041 - Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. 

Sebastião Barbosa Farias, j. 16.7.2019, p. DJE 23.7.2019) “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE ASSINATURAS DE REVISTAS.REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DO DANO MORAL. 

VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO 

AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo 

interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em 

recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de 

fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de 

origem concluiu que houve negativação indevida do nome do autor em 

razão de cobrança ilícita, dada a ausência de prova de efetiva 

contratação entre as partes. A pretensão de alterar tal entendimento 

demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. O valor arbitrado 

pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser 

revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.4. 

No caso, o montante fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra 

exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve 

seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. 

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao 

recurso especial.” (AgInt no AREsp 1481674/PR – Quarta Turma, Rel. 

Ministro Raul Araújo, j. 17.9.2019, p. DJe 3.10.2019) Desse modo, 

considerando que não ficou idoneamente comprovada, pela demandada, a 

existência da relação sub judice, vez que suas alegações não se 

sustentaram no conjunto probatório, desatendendo, assim, a norma inserta 

no art. 373, do CPC, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. No que tange aos danos morais, atribuídos ao fato de o autor ter 

sofrido injusta negativação de seu nome, em decorrência de débito 

inexistente, impõe-se pontuar que, segundo o extrato do SPC (Id. 

4173549), ele possuía outros registros negativos quando da inclusão do 

débito ora discutido (13.11.2013), quais sejam R$ 568,43; R$ 630,20 e R$ 

611,72, todos referentes ao Banco Bradesco/Cartões S/A, incluídos em 

18.1.2013, 25.1.2013 e 5.2.2013. Nessa esteira, é certo que a situação 

ora discutida não configurou ofensa à imagem e/ou ao nome do autor, 

como tenta convencer, pois como poderia ter sido surpreendido por um 

débito diante de um histórico já registrado nos órgãos de proteção ao 

crédito? Esse foi entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça 

in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento” (Súmula 385). No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES 

REGULARES – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL 

DA AUTORA. 1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC, porquanto clara e 

suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o 

deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado 

rebater cada um dos argumentos declinados pelo insurgente. 2. Nos 

termos do enunciado da Súmula 385/STJ, “da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, 

AgRg no REsp 1450391 / MG Agravo Regimental no Recurso Especial 

2014/0094078-7, Ministro Relator Marco Buzzi, data do julgamento 

2.12.2014, p. 10.12.2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – ÔNUS DA FORNECEDORA EM 

PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO – CONTRATAÇÃO POR 

TELEFONE – GRAVAÇÃO QUE SE TRADUZ EM PROVA UNILATERAL - 

ÁUDIO CONTESTADO PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE 

CONFRONTAÇÃO DE VOZ – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA PELA RÉ 

– CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÕES 

ANTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE – DISTRIBUIÇÃO 

DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando 

a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus 

probatório do art. 373, II, do CPC, o áudio anexado aos autos pela empresa 

demandada, sem a realização de perícia fonográfica, não pode ser 

considerado prova idônea de contratação, eis que, além de unilateral, foi 

contestado pelo autor em sede de impugnação. “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento” (Súmula nº 385 do STJ).” (N.U 0001690-82.2016.8.11.0079 

- Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 

5.2.2020, p. DJE 13.2.2020) Desta feita, em que pese não ter sido 

comprovada a legitimidade do débito reclamado e, consequentemente, da 

negativação dele decorrente, não há se falar em ofensa moral indenizável, 

vez que o consumidor já contava com inscrições anteriores decorrentes 

de outras dívidas. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado por Pedro Augusto Pasini de Alcântara, a fim de declarar 

a inexistência da relação jurídica e do débito no valor de R$ 508,65 

(quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), declarando extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termo do art. 487, I, do CPC. 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 
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assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. A sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre 

as partes. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

o processo com as cautelas de costume. Comunique-se ao juízo da 7ª 

Vara Cível acerca deste sentença. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040614-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SANTOS CORREA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1040614-60.2019.8.11.0041 – PJE MAURO SANTOS CORREA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 22.8.2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, ser evidente o interesse de 

agir, vez que a requerida vem exigindo no processo administrativo 

documentos não previstos em lei, impedindo a regulação do sinistro. Diz 

fazer jus ao pagamento da indenização, em razão da fratura em seu joelho 

esquerdo, requerendo, assim, a procedência do pleito, com condenação 

da requerida ao pagamento das verbas de sucumbência, pugnando, ainda, 

pela inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, ainda, a 

ausência de requerimento administrativo e a inépcia da inicial por ausência 

de documentos indispensáveis ao deslinde da demanda. No mérito, diz que 

a autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, 

pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado 

unilateralmente não possui força probante. 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). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido. 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 75%. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela 

condenação da requerida em má-fé processual. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na 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, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, 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 demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, 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 
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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 tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que se refere à 

inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, contrário ao 

afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada de documentos 

suficientes ao deslinde da demanda, segundo se infere da documentação 

médica e do SAMU. 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 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 da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte 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 declaração de ocorrência do SAMU e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de 
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veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas no joelho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 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 na inicial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções do joelho esquerdo, 

quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Referente à proibição da requerida de comunicar-se com 

a parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça 

primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar 

a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao 

processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, 

cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer 

questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece 

guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na 

residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Mauro Santos Correa na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco 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). No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não 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). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

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 pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014504-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELVAN NEVES RIBEIRO (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1014504-24.2019.8.11.0041 – PJE SIDELVAN NEVES RIBEIRO, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT de c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 9.11.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalidade o pedido. No mérito, diz que a autora não comprova o 

seu direito indenizatório, vez que a documentação que acompanha a inicial 

é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta lesão e 

o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi juntado laudo do IML e o 

boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não possui força probante 

e refuta a pretensão de indenização por danos morais. Pede, enfim, em 

caso de condenação, que a indenização seja fixada conforme Lei n. 

11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação válida, correção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 89 de 535



monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. 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 50%. Em impugnação, a autora reitera 

os termos da inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

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, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, 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 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, 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 
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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 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 da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte 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 de ocorrência e prontuário médico, 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 membro 

inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. 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 na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificadas em 50%, 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 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 
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que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Siderlan 

Neves Ribeiro na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (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), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não 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). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência 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 pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DHARIAN RODRIGUES LEITE MASCARENHAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

FELIPE DHARIAN RODRIGUES LEITE MASCARENHAS, qualificado, promove 

“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela” em 

face de CLARO AMERICEL S/A, igualmente qualificada, sustentando, em 

síntese, estar sendo privado de sua linha telefônica por falta de crédito, 

em virtude da inclusão de valores sem o seu consentimento. Relata ser 

cliente da ré há mais de 3 anos, por meio da linha telefônica n. 65 

99225-2796, plano pré-pago, cuja recarga costumeiramente utilizada gira 

em média em torno de R$ 10,00; R$ 13,00 e R$ 15,00, mas que há mais de 

12 meses vem sofrendo descontos semanais indevidos referentes a 

“Claro Esportes” no valor de R$ 3,99; Claro Jogada Musical, no valor de R$ 

2,99 e Claro Recado, no valor de 0,79, que nunca contratou. Conta ter 

tentado por diversas vezes efetuar o cancelamento desses serviços, 

porém sem êxito, conforme protocolos n. 2016268469122, 

2016395240778 e 2016892483901. Por essa razão, requereu, em 

antecipação de tutela, fosse a requerida compelida a cancelar tais 

serviços/cobranças, no prazo de 24h, que foi deferida. No mérito, pugnou 

pela condenação da ré ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), bem como pela devolução dos valores 

cobrados indevidamente nos últimos 12 meses. Foram juntados 

documentos. Realizou-se audiência de conciliação com o comparecimento 

das partes, porém não houve acordo. Em contestação, a ré sustenta a 

legalidade da cobrança, ao argumento de que a contratação se deu 

através do próprio celular, mediante aceite do cliente e que poderia ter 

sido recusada com o envio de mensagem com a palavra “SAIR”, 

esclarecendo não sido incluída pela operadora unilateralmente. Diz inexistir 

prova do alegado dano moral e refuta a pretensa restituição dos valores 

cobrados, bem como a pretendida inversão do ônus da prova, pugnando 

pela improcedência do pleito e, em caso de condenação, que seja aplicada 

a Súmula n. 54, do STJ quando da fixação do valor do dano moral. O autor, 

em impugnação, refutou as alegações da requerida, pugnando pela 

procedência do pleito, requerendo, na sequência, o julgamento antecipado 

da lide. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, pois 

não se vislumbra a necessidade de produção de outras provas, segundo 

autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Como se verifica do 

relatório acima, o cerne da controvérsia reside na legalidade ou não das 
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cobranças e na inserção de serviços na linha telefônica do autor, 

administrada peça ré, bem como no sustentado dano moral resultante 

disso. Ressalte-se, de início, que, segundo a norma inserta no art. 373, do 

Código de Processo Civil, a regra geral quanto ao ônus da prova é a de 

que ao autor compete provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. 

Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em 

tela, determinou-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo da 

requerida a prova contrária ao direito sub judice, impondo-se pontuar que 

a documentação trazida aos autos pela requerida é insuficiente à 

comprovação de que o autor, de fato, contratou os serviços cobrados, 

ainda que por SMS, como alegado. Em resumo, a ré não se desincumbiu 

do ônus de comprovar a contratação objeto da lide, sendo oportuno 

assinalar que a jurisprudência tem compreendido que, mesmo em se 

tratando de serviço de interatividade ofertado via SMS, compete ao 

fornecedor fazer prova da contratação, segundo se infere dos julgados a 

seguir transcritos: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA 

MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS ACERCA DE 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SERVIÇO DE INTERATIVIDADE. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ALEGADAMENTE, FEITA POR SMS. 

CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, EM DOBRO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE.” (TJRS – Recurso Cível n. 71007082977, Primeira Turma 

Recursal Cível, Rel. Faviana Zilles, j. 26.9.2017) “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - 

OUTROS SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA CONFIGURADA - 

COBRANÇA ILEGÍTIMA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE 

DESCONTADO INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Comprovado que a parte 

autora não contratou, junto à empresa de telefonia ré, outros serviços que 

não os de telefonia atrelados às duas linhas solicitadas, restam 

evidenciadas a responsabilidade da empresa ré e a ilegalidade das 

cobranças que excederam os valores afetos aos planos efetivamente 

contratados. Contudo, incabível a restituição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, face à ausência de provas 

de má-fé pela requerida, nos termos da Súmula 159 do STF. Tal evento, 

ainda que gere à parte autora o direito à restituição do indébito e que tenha 

lhe causado grande transtorno e aborrecimento, não tem aptidão para dar 

ensejo à configuração de um legítimo dano moral passível de reparação, o 

que prejudica a pretensão indenizatória respectiva.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0000.19.046488-3/001 – 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Arnaldo 

Maciel, j. 25.6.2019, p. 25.6.2019) Desta feita, não tendo a requerida 

comprovado a legalidade e a regularidade da cobrança dos serviços tidos 

como não contratados pelo consumidor, impõe-se reconhecer a prática de 

cobrança indevida a ensejar a devolução do desembolso. Quanto aos 

danos morais, há que se ponderar que o fato de a parte autora ter sofrido 

injusta cobrança, por si só, não gera danos morais indenizáveis, limitando 

o seu direito à devolução dos valores indevidamente cobrados, tão 

somente. Mesmo porque ele não sofreu negativação indevida do seu nome 

ou mesmo situação que configurasse ofensa à sua pessoa que deva ser 

reparada, tampouco ficou comprovado nos autos que houve, de fato, 

tentativa de solução pelas vias administrativas, vez que os protocolos 

informados pelo autor não constam no histórico de atendimento fornecido 

pela ré. A jurisprudência é nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – ação cautelar de obrigação de fazer c/c danos morais – 

COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL 

INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança de valor indevido, 

por si só, não enseja a condenação em dano moral previsto no art. 5º , X , 

da Constituição da República, de 1988. Ausentes outras circunstâncias 

ensejadoras da violação a direitos personalíssimos, resta afastado o 

dever de indenizar quem sofreu, apenas, meros aborrecimentos. 

A p e l a ç ã o  c í v e l  c o n h e c i d a  e  n ã o  p r o v i d a . ”  ( N . U 

0015499-45.2013.8.11.0015 - Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. 

Sebastião Barbosa Farias j. 3.9.2019, p. DJE 6.9.2019) “APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO OU EXPOSIÇÃO DESTE À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS 

MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples cobrança 

de dívida, ainda que indevida, sem inclusão do nome do consumidor em 

cadastro de restrição ao crédito e sem qualquer exposição vexatória, não 

configura ofensa aos direitos da personalidade, sendo insuficiente para 

justificar a fixação de indenização por danos morais. 2. Meros 

aborrecimentos e chateações não podem ensejar indenização por danos 

morais; a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, 

apesar de ser subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, ao 

qual todos estamos sujeitos, sob pena de ampliarmos excessivamente a 

abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor 

e da atenção devidos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0407.18.002063-5/001 – 

10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 4.2.2020, p. 14.2.2020) 

Portanto, não ficando demonstrado que o autor suportou situação 

ensejadora do dever de indenizar, vez que não houve violação ao direito 

de personalidade, conforme prevê o inciso X, do art. 5º, da CF, não há se 

falar em condenação da ré em danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Felipe Dharian Rodrigues 

Leite Mascarenhas, a fim de condenar a ré na obrigação de fazer, 

consistente em suspensão das cobranças indevidas nos valores de R$ 

3,99; R$ 2,99 e R$ 0,79), bem como a devolver ao autor os valores 

cobrados indevidamente nos 12 meses que antecedem à propositura da 

ação, na forma pleiteada, declarando extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termo do art. 487, I, do CPC. Considerando que o autor decaiu 

de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não 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 pelos advogados e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, não sendo aplicável aqui as 

normas do art. 86, do CPC, em virtude do princípio da causalidade. A 

sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as partes, 

ficando, porém, suspensa a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

o processo com as cautelas de costume. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca da proposta do perito apresentada no ID. 

30124867.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016839-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONNES ROCHA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho de 2020 a partir das 

13h00min, no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua 

Baltazar Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013718-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BARBOSA 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))

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho de 2020 a partir das 

13h10min, no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua 

Baltazar Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054858-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME BUSANELLO OAB - MT27693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a distribuição da 

carta precatória expedida no feito, bem como, posteriormente, comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014834-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. (EXEQUENTE)

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GALVAO SEVERI OAB - SP0207754A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DE PAULO OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012621-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/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))

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho de 2020 a partir das 

13h20min, no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua 

Baltazar Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025986-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033662-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KRISLAINE VIEIRA RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SODRE DAMASCENA (EXECUTADO)

UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA SODRE DAMASCENA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009879-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-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:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT19441/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho de 2020 a partir das 

13h30min, no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua 

Baltazar Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022021-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036349-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANY GABRIELY SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))
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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 encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho a partir das 13h40min, 

no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua Baltazar 

Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001886-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA MARQUES (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))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de desistência formulado no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006394-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ROBERTO FIGUEIREDO 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))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de desistência proferido no feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005750-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA PINTO (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 26/07/2019, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035251-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ MAGALHAES FIGUEIREDO (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))

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho de 2020 a partir das 

13h50min, no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua 

Baltazar Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019494-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS MOREIRA (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))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011894-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELA BARBOSA 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:

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

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho de 2020, às 14:00 

horas, no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua 

Baltazar Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025597-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO 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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011271-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PAULO DA SILVA (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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033414-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BERNINI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-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:

RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT19441/O 

(ADVOGADO(A))

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 
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PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico que encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

perícia médica, que se realizará no dia 08 de junho de 2020, às 14:10 

horas, no Instituto Cuiabano de Saúde Popular, com endereço na Rua 

Baltazar Navarros, 399 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010-020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027916-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:15 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: 1028555-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RYCHER OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:30 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027310-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA (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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:45 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010534-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:00 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012887-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA (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:

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044496-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCYENNE SANTANA ARRUDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005189-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR DOS REIS JUNIOR (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027088-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RENATO DE ALMEIDA BORGES (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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:15 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: 1054783-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCANTARA DO AMORIM (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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:30 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016692-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051717-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RUY ARGENTINO (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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:45 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040022-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA (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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 11:15 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: 1020378-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARRUDA LEMES (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 11:30 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032154-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 11:45 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: 1029032-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGOR DOS ANJOS CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 12:00 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029583-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOILSON BARBOSA 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 12:15 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: 1023996-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL JEORDANI DE BARROS (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)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 13:15 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: 1044440-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREZA DA SILVA NETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.26806876.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040151-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.30166116.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029145-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.30147137.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032642-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA RONCADA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.30128610 e 29935388.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001019-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSO DIAS DE SOUZA (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))

 

Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendam produzir.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766247 Nr: 18994-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA MARIA SCARDINI DE BARROS, ESPÓLIO 

DE GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

proceder a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para expedição do Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766247 Nr: 18994-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA MARIA SCARDINI DE BARROS, ESPÓLIO 

DE GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 Após as retificações ora determinadas, manifeste-se o exequente, 

requerendo o que entender de direito, n o prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827813 Nr: 33676-76.2013.811.0041

 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: CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ALMEIDA PIRES DE 

MIRANDA XAVIER - OAB:17650, LUANA DOS SANTOS MARTINS - 

OAB:16981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874577 Nr: 13100-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE ANGELI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO BOTTEON INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TADEU SAES - 

OAB:124.316/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14883, DECIO FREIRE - OAB:56.543/MG, THAIANY 

PAULA REZENDE MOTTA - OAB:15610

 Código do Processo nº 874577

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 130, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

132/136.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 982412 Nr: 15165-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESSGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, JEANCARLO 

MARTINS ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON SCHORRO - 

OAB:10095/MT

 Código do Processo nº 982412

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 295, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

297/304.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087753 Nr: 5084-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091601 Nr: 6839-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos honorários periciais de fls. 338/344.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 328956 Nr: 1411-94.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTÓVÃO ARANTE GONSALVES, IZAURA 

TIAQUI TANAKA GONSALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709 - B - MT, KESLEY VINICIUS GONÇALVES NUNES - 

OAB:26062/O, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:10128

 Código do Processo nº 328956

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 1005, 

tendo os Autores apresentado o cálculo da condenação, requerendo o 

cumprimento da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

1.017/1.317.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, digam as partes Exequentes em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intimem-se as partes Exequentes para em 05 

(cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e 

os honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem 

como, para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745302 Nr: 42431-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

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

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Executada para 

manifestar-se acerca do calculo elaborado pela contadoria, e comprovar o 

pagamento da condenação, sob pena de expropriação forçada. No prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1087299 Nr: 4872-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZENALDO APODACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAIOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 Código do Processo nº 1087299

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 100, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

101/105.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125330 Nr: 21059-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIMAR JACOB ZANETTI

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código do Processo nº 1125330

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 111, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença dos Honorários Advocatícios.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

112/116.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158111 Nr: 35121-27.2016.811.0041

 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: SUELI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15642

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (Requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

150/162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 928040 Nr: 48245-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA, YASSUHIRO 

TANAKA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JÚNIOR - OAB:128 515 OAB/SP

 Código do Processo nº 928040

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos transitou em julgado as fls. 156, tendo 

o Autor apresentado o cálculo da condenação, requerendo o cumprimento 

da sentença.

 No feito não há comprovação do pagamento da condenação, razão pela 

qual, DEFIRO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA FORMULADO às fls. 

158/164.

Retifique-se o registro e autuação deste feito, para fazer constar a fase 

de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2º, e seguintes do CPC.

Consigne que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo – (§ 1º do artigo 

523, do CPC).

Ocorrendo o pagamento, diga a parte Exequente em 05 (cinco) dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para em 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de Cumprimento de Sentença, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953827 Nr: 1950-16.2015.811.0041

 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: ALEXANDRE CESARIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PG RESTAURANTE LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos a 1º Instância.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027916-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1027916-22.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028555-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RYCHER OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1028555-40.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027310-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1027310-91.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010534-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010534-79.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027088-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RENATO DE ALMEIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1027088-26.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054783-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCANTARA DO AMORIM (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1054783-52.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051717-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RUY ARGENTINO (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1051717-64.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040022-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1040022-16.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029583-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOILSON BARBOSA 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1029583-43.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 
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despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023996-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL JEORDANI DE BARROS (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1023996-40.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039167-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA DIONIZIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TABATA DE SA MARQUES (REU)

SASHA NAUELY DA SILVA LUETZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039167-37.2019.8.11.0041 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 correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010425-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIRLEI DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010425-65.2020.8.11.0041 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, 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, 11 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010473-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR LINS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE OAB - MT21909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOURIVAL MATTOS CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010473-24.2020.8.11.0041 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, 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, 11 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004190-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SCALON LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINA CAMARGO SENHORINHO FENERICH OAB - PR64435 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004190-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032358-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRENZE SECURITIZADORA S/A (REQUERENTE)

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (REQUERENTE)

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BARBOSA VIEIRA OAB - SP270631 (ADVOGADO(A))

FELIPE BUFREM FERNANDES OAB - RS79820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo nº 1032358-31.2019.8.11.0041 

DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se 

as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor. Intime-se o 

devedor, através de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento 

do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas. Na hipótese de os devedores serem representados 

pela Defensoria Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos 

nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a 

intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação dos 

devedores somente será realizada por edital, quando, citados na forma do 

art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários 

recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). 

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá 

constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053848-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIREMA DA GUIA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1053848-12.2019.8.11.0041 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 informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007012-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007012-44.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006186-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA AMARO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006186-18.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de reconsideração da decisão objetivando a reforma da liminar 

parcialmente concedida, para que seja determinado que a ré efetue a 

rematrícula da parte autora não apenas na atual turma do segundo 

semestre do curso de Farmácia do ano de 2020, bem como aos semestres 

seguintes (ID 29716347). Em que pese os argumentos da parte autora, 

esta não trouxe nenhum fato novo eficaz, capaz de alterar o 

convencimento deste Juízo, explanado na decisão que concedeu 

parcialmente a tutela pleiteada. Ademais, o meio natural de provocar o 

reexame da matéria cautelar ou antecipatória é o agravo de instrumento 

(CPC/2015, art. 1.015, I). Trata-se de posicionamento consolidado do STJ o 

de que o pedido de reconsideração não pode ser usado como meio 

alternativo ou substitutivo ao agravo. Com essas considerações, INDEFIRO 

o pedido de reconsideração formulado. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055541-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055541-31.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de negativação indevida c/c danos morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Lavinny de Aquino Oliveira em 

desfavor de Elmo Engenharia Ltda, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, relata a autora que no dia 10/08/2018 formalizou 

contrato de compra e venda de lote urbano no empreendimento 

denominado, Parque Residencial Tropicaville, a qual adimpliu 6 (seis) 

parcelas no importe de R$ 663,09 (seiscentos e sessenta e três reais e 

nove centavos), perfazendo um montante de R$ 3.978,54 (três mil, 

novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), sendo 

que seu nome foi negativado indevidamente, uma vez que já tinha 

rescindindo o contrato com a ré. Assim, por não reconhecer o débito 

cobrado, postula a concessão da tutela de urgência para que a ré se 

retire o seu nome nos órgão de proteção ao crédito. O pedido de justiça 

gratuita foi indeferido por este Juízo. No ID 29889000, decisão no recurso 

de agravo de instrumento, que monocraticamente, reformou a decisão 

prolatada por este Juízo (ID 27592740), concedendo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita para a parte autora. Os autos vieram 

conclusos. É o relato necessário. Da leitura da inicial, faz-se necessário a 

intimação da parte autora para colacionar aos autos documentos 

essenciais à comprovação dos fatos alegados, nos termos do artigo 320, 

do Código de Processo Civil, especificamente o contrato entabulado com a 

ré, bem como os comprovante das parcelas pagas. Com essas 

considerações, nos termos dos artigos 9º, 10 e 321, do Código de 

Processo Civil, intime-se a autora para que promova a emenda 

determinada, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Após cumprimento, volvam-me os autos imediatamente conclusos. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 
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Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013025-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. 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. 

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). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018422-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES TELIS DE AMORIM NETO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018422-07.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JUARES TELIS DE AMORIM NETO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

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 29/09/2017, às 10h15, 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). 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 junho de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024461-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS RIBEIRO (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024461-20.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTO EM CORREIÇÃO 

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 23/11/2017, às 10h15, 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

22 de Agosto de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029635-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029635-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIANE MARIA 

ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados, 

verifica-se que não constam na procuração e na declaração de 

hipossuficiência as datas da assinatura (Id. nº 10019459). Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração particular 

devidamente assinada e datadas, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Em igual 

prazo, deverá a parte autora comprovar a sua alegada situação de 

hipossuficiência, devidamente assinada e datadas, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, consoante dispõe o art. 99, §2º 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito G

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019540-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRAZ GOMES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019540-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA PAULA FERRAZ GOMES RÉU: 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 25/10/2017, 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). 

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). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de junho de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021804-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021804-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDRESSA CRISTINA DA SILVA RÉU: 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 22/11/2017, às 10h30, 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). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de Agosto de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041100-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILDO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041100-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041100-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILDO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

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:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041100-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041218-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CLEBER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041218-21.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013017-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013017-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039889-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL TOME DE OLIVEIRA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039889-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039889-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL TOME DE OLIVEIRA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039889-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037563-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA MENDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037563-41.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037563-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA MENDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037563-41.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033451-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. A. D. A. (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033451-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033451-29.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

P. B. A. D. A. (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033451-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045282-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA KATSCH MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045282-74.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045282-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA KATSCH MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045282-74.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034487-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA GONCALVES MARTINS (AUTOR(A))

C. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034487-09.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034487-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA GONCALVES MARTINS (AUTOR(A))

C. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034487-09.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 11 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041126-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALMEIDA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DE BARROS BOMFIM OAB - RJ215332 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041126-43.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1044377-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT6656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044377-69.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030165-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030165-43.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045926-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CORDEIRO 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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045926-17.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037736-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI COLOMBO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO(A))

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRLENE FIRMINO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE TAGLIARI OAB - MT18539/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037736-65.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036766-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE URBANO FRANCA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SILVA MESQUITA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036766-65.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042573-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALCAO LOCADORA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042573-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005033-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADEJE CAMPANATI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005033-47.2020.8.11.0041 Vistos e etc. O Egrégio 

Tribunal de Justiça, no RAI 1004580-78.2020.8.11.0000, indeferiu o efeito 

suspensivo requerida pela ré. Mantenho a decisão recorrida por seus 

próprios fundamentos. Defiro o aditamento da inicial de ID 29797991 e, 

designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 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. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a 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 específica, 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. Intime-se. Prestei as informações solicitadas através do 

Ofício 16/2020-GAB. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71723 Nr: 6808-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETRUCOL REF. DE TRUKS COXIPO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:8912-E, DANIELE AUXILIADORA DORILÊO ROSA - OAB:10.046-E, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOAO DE CAMPOS CORREA - 

OAB:3668-A/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:9.391-B, 

MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:4.811/MT, ROSANE ROMERO RAVAZI - 

OAB:12.629/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179, TANIA 

BENEDITA CORREIA - OAB:7170-E -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:OAB/MT 4.719-B

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322395 Nr: 23788-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA BEZERRA KASSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460/MT, 

OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:21.518/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT

 Impulsiona para parte autora na pessoa de seu advogado para que efetue 

o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740139 Nr: 36834-13.2011.811.0041

 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: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LIVRAMENTO LTDA, COMMENDA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR ALVES DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:13952/B, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 Cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o Dr(ªCOSME 

BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR., OAB/MT nº17688, para que devolva estes 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de expedição de 

mandado de busca e apreensão e perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757282 Nr: 9449-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793476 Nr: 47607-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

manifestar acerca do malote digital às fls. 208/209, remetido pelo 

Departamento de Depósitos Judiciais, onde consta que não foi recolhida a 

guia judicial. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842897 Nr: 46842-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA WEN CHING CHUNG LEIMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA ALENCAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HWANG POO-NY - 

OAB:136.617/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110071 Nr: 14688-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AÇOFER 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122640 Nr: 19895-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 Intimo as partes de que foi designada audiência de mediação/conciliação 

para o dia 16 de abril de 2020,ás 08h30min.Ser realizada na central de 

conciliação e mediação da capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129338 Nr: 22732-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA DE OLIVEIRA & FORTES JUNIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o mandado de citação de fls. 79 foi encaminhado sem a 

copia da guia de pagamento, ficando assim impossibilitado ao oficial justiça 

proceder com o seu cumprimento, desta forma faço o desentranhamento 

do mandado original substituindo por copia no processo encaminhando a 

centra de mandado com a copia do pagamento da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151440 Nr: 32332-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ALMEIDA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE CASTRO ZARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
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pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161903 Nr: 36721-83.2016.811.0041

 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: IVAL DANANSAN, JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEISE TORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado Defensoria Pública de 

Cuiabá para manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173670 Nr: 41608-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL PROGRESSO LTDA, 

MÁRCIO SCHMAEDECKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAT ENGENHARIA LTDA, RICHARD 

SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA, ANA LÚCIA BODNAR MASSAD 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNACIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009472-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009472-04.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Eliane Malaquias da Silva Santiago em desfavor de Energisa Mato Groso – 

Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. Narra a autora 

que é titular da Unidade Consumidora n. 6/262922-8, em seu ambiente 

profissional sito na Av. Generoso Ponce, nº 268, Centro – Cuiabá-MT, 

local aonde funciona sua empresa de sorvetes e picolés “Dio Madona”, de 

propriedade de sua filha. Relata que no dia 22/10/2018 a ré notificou a 

autora, por meio de seu esposo, sobre a ocorrência que o seu medidor 

encontrava-se danificado/destruído, com a tampa perfurada/quebrada, 

ocasião que fora retirado para aferição técnica, sendo comunicado que 

seria substituído por outro. Informa que o esposo da autora ficou ciente 

que o resultado da inspeção aconteceria no dia 04/12/2018, com a 

abertura do envelope de nº 287829. Sustenta que foi surpreendida com o 

envio de uma fatura de energia emitida pela ré, com vencimento em 

29/03/2019 no valor de R$ 13.178,03 (treze mil, cento e setenta e oito 

reais e três centavos), contendo a seguinte descrição: “Consumo em KWh 

Recuperado, Adic. B. Vermelha e Custo Administrativo de Inspeção 

12/2018”. Por ter quitado a fatura relativa ao mesmo período, não se 

preocupou em efetuar o pagamento desta fatura, uma vez que não 

poderia imaginar que uma aferição técnica realizada em dezembro de 

2018, havia culminado com essa diferença de valores. Aduz que pelo fato 

de não ter sido suspenso o fornecimento de energia elétrica, a autora não 

recolheu o valor supramencionado, mantendo sua sorveteria funcionando 

normalmente, adimplindo as faturas vencidas mês a mês. Alega que no dia 

09/08/2019 foi surpreendida com um novo comunicado da empresa ré, que 

informava que seria realizado uma nova substituição do relógio da unidade 

consumidora, sob o argumento de que havia um procedimento irregular no 

medidor de energia, sendo necessário a realização de uma nova aferição 

técnica, cujo resultado sairia dia 10/09/2019. A partir de então, as contas 

de energia dobraram, sendo que a média paga era de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a R$ 9.000,00 (nove mil reais), passando para o montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), dobrando-se o seu consumo de KWh. 

Assevera que meses depois da inspeção, fora novamente surpreendida 

com duas faturas de consumo de energia, ambas com vencimento em 

30/12/2019, no importe de R$ 16.111,80 (dezesseis mil, cento e onze reais 

e oitenta centavos) e R$ 32.939,46 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e 

nove reais e quarenta e seis centavos), com a seguinte descrição: 

“Consumo em KWh Recuperado, Adic. B. Vermelha e Custo Administrativo 

de Inspeção 09/2019”. Afirma que pagou a fatura do mês de dezembro de 

2019, com um valor consideravelmente majorado, e mais tarde recebeu 

duas notificações da Ré, com a cobrança de um saldo devedor de R$ 

62.229,29 (sessenta e dois mil, duzentos e vinte nove reais e vinte e nove 

centavos). Confirma que nas notificações fornecidas pela empresa ré, 

consta a reprovação dos aparelhos inspecionados para registro de 

quantidade de energia consumida. Argumenta que desconhece os motivos 

da majoração nas suas faturas de energia, uma vez que o saldo devedor 

restou maior que seu consumo, não tendo a chance de discutir tais 

valores pela via administrativa, e tampouco teve acesso a perícia realizada 

pela ré, que concluiu que o valor cobrado é legal. Informa que o seu nome 

está na iminência de ser levado a protesto por dívida ilegal. Diante disso, 

postula a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que a ré 

se abstenha de incluir ou que exclua seu nome do rol de cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha 

em suspender o fornecimento de energia elétrica. É o relatório. Decido. 

Recebo a emenda à inicial (ID 30040563). A tutela almejada pela autora é 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, 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.” A pretensão almejada 

pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, 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 

NCPC, 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. Verifica-se que 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 

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.) Consta da emenda a inicial de ID 30040563, que a autora 

entende ser indevida três faturas originárias do TOI nº 693351, referente 

as inspeção de dois medidores substituídos, no valor total de R$ 62.229,29 
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(sessenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e nove 

centavos). Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito da autora está consubstanciada nos documentos colacionados nos 

autos, os quais demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que as 

faturas cobradas são originárias da inspeção de dois medidores 

substituídos em sua UC, e não de farturas mensais de consumo de 

energia elétrica. O perigo de dano é evidente, haja vista a possibilidade de 

interrupção no fornecimento de energia elétrica na UC da autora até o 

deslinde da ação (ID 29780611), bem como da inserção do seu nome no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, e ainda pelo 

fato do seu nome ter sido protestado (ID 29780605). Posto isto, presentes 

os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil. para que a ré se abstenha de 

incluir o nome da autora no rol de cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como em suspender o fornecimento de 

energia elétrica, relativa às faturas vencidas em 30/12/2019. Determino a 

EXCLUSÃO do nome da autora dos órgão do Cartório de Protesto do 4º 

Ofício Notarial de Cuiabá/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais) em caso de descumprimento. Deixo de determinar o aditamento 

da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista 

que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. O sistema de agenda integrada está inoperante (SDM 

180557), razão pela qual deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação e determino a citação e intimação da autora para cumprimento 

da liminar, no prazo de 24 horas, bem como para oferecimento de defesa, 

em 15 dias. Cumpra-se a decisão que concedeu a tutela de urgência por 

Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão 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 Processo n. 1009452-13.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de despejo por falta de pagamento e para retomada de imóvel por 

término de contrato com cobrança de alugueis proposta por Vera Maria 

Moura Mendes em desfavor de Cleusa de Freitas Duarte, aduzindo, em 

síntese, que firmou locação comercial com a ré do imóvel situado na Rua 

Três, n. 01, Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá, com prazo 

determinado de onze meses, entre 01/03/2019 a 01/02/2019, constando 

expressamente a não renovação automática do contrato. Narra que 

mesmo com o término do contrato, a ré não atendeu ao dispositivo do art. 

51, § 5º da Lei do Inquilinato. Informa que a notificou pelo desinteresse na 

renovação do contrato, solicitando a desocupação do imóvel para uso 

próprio. Aduz que a ré a contranotificou, afirmando o seu direito em 

perdas e danos por explorar o imóvel por mais de cinco anos e 

manifestando sua pretensão em renovar o contrato de locação. Sustenta 

que não pretende a renovação do contrato e, vencido o pacto, a ré não 

entregou as chaves, continuando no imóvel e, ainda, se encontra com 

quatro alugueis vencidos e não pagos. Por fim, informa que não tem 

condições de prestar caução, visto que depende dos alugueis para 

complementar sua renda. Requereu o deferimento da tutela de urgência 

para determinar a desocupação imediata do imóvel, bem como o 

deferimento da justiça gratuita. No mérito, a procedência dos pedidos de 

desocupação, bem como a condenação ao pagamento dos alugueis 

vencidos e não pagos. Determinada a emenda da petição inicial (ID 

29779671), a autora atendeu a ordem no ID 30021552. É o relatório. 

Decido. Analisando detidamente os autos, observo que o contrato de 

locação por prazo determinado firmado entre as partes findou-se em 01 

de fevereiro de 2020 (ID 29777244), cláusula primeira. Quanto à cessação 

do prazo de locação, o art. 56 da Lei n. 8.245/91 disciplina: “Art. 56. Nos 

demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo 

determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, 

independentemente de notificação ou aviso.” Sobre o tema, a 

jurisprudência assim se manifesta: 52144542 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA 

COMARCA DE CUIABÁ. AFASTADA. FORO DE ELEIÇÃO. MÉRITO. 

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO-TÉRMINO. RETOMADA DO BEM. 

POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS ART. 59,§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 

8.245/91 C/C 273 DO CPC. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO 

LOCATÁRIO. INQUILINO QUE NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM RENOVAR 

O CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1- de acordo com a Lei nº 8245/1991, é 

competente para conhecer e julgar as ações decorrentes de sua 

aplicação, o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver 

sido eleito no contrato. No caso, conforme cláusula 19ª, as partes 

elegeram o juízo da Comarca de Cuiabá para dirimir quaisquer dúvidas ou 

demandas oriundas do instrumento celebrado. 2- nos termos do art. 56 da 

Lei nº 8.245/1991, contrato de locação não residencial com prazo 

determinado, cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, 

independentemente de notificação ou aviso. Assim, em se tratando de 

ação de despejo ajuizada no prazo de 30 dias subsequentes ao término 

do prazo contratual (parágrafo único do referido artigo), desnecessária a 

comprovação de notificação do locatário e/ou fiador para a desocupação 

voluntária. (TJMT; AI 81790/2012; Cuiabá; Segunda Câmara Cível; Relª 

Desª Clarice Claudino da Silva; Julg. 07/11/2012; DJMT 26/11/2012; Pág. 

16). “91583082 - LOCAÇÃO. DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. 1. Nos 

termos do art. 56 da Lei n. 8.245/1991, contrato de locação não residencial 

com prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, 

independentemente de notificação ou aviso. Assim, em se tratando de 

ação de despejo ajuizada no prazo de 30 dias subseqüentes ao término 

do prazo contratual (parágrafo único do referido artigo), desnecessária a 

comprovação de notificação do locatário e/ou do fiador para a 

desocupação do imóvel. 2. Caso em que o inquilino não manifestou 

intenção de renovar o contrato no prazo decadencial estipulado no art. 51, 

§ 5º, da Lei n. 8.245/1991. Desnecessidade de comprovação, por parte do 

locador, da intenção de retomada para uso próprio. Apelo desprovido.” 

(TJRS; AC 70039763164; São Sepé; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. 

Paulo Sérgio Scarparo; Julg. 27/01/2011; DJERS 10/02/2011). Porém, ainda 

que desnecessária, a autora promoveu a notificação da ré da sua 

pretensão na não renovação do contrato (ID 29777242). Porem, a inquilina 

permaneceu no imóvel, estando também inadimplente com os aluguéis. No 

caso de locação de imóveis, a Lei nº 12.112/2009 permite quatro 

possibilidades de despejo liminar, as quais estão elencadas no parágrafo 

1º do art. 59, onde o inciso VIII contempla a hipótese de término do prazo 

da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) 

dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada. A autora atendeu integralmente o citado dispositivo, eis que 

tanto notificou a ré quanto seu desinteresse na renovação do contrato, 

como propôs a ação de despejo dentro do prazo previsto no dispositivo do 

art. 59, inciso VIII da Lei n. 8.245/1991. Portanto, possível a concessão da 

ordem liminar de despejo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO – IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – DENÚNCIA VAZIA – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 8.245/91 - 

ALUGUEL EM VALOR VARIÁVIAL ATRELADO AO FATURAMENTO 

MENSAL DA LOCATÁRIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO CORRESPONDENTE 

À MÉDIA DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. É admitida a concessão de medida liminar para desocupação do 

imóvel não residencial locado quando preenchidos os requisitos previstos 

pelo artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91. Pactuada a contraprestação 

mensal em valor variável, correspondente a percentual sobre o 

faturamento bruto mensal auferido pela locatária, a caução deve ser 

prestada na quantia obtida mediante a média dos valores correspondentes 

aos últimos 03 (três) meses.” (AI 145001/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016. Negritei) Além do 

mais, a autora notificou a ré manifestando o seu interesse na retomada do 

bem para uso próprio, como determina o art. 52, inciso II da Lei do 

Inquilinato. Destarte, em que pese a existência de garantia descrita na 

cláusula Segunda, parágrafo terceiro, esta não impede o deferimento do 

despejo, eis que não atende ao dispositivo do art. 38, § 2º da Lei n. 

8.245/91. Por fim, a ré não exerceu o seu direito de renovação, previsto 

no art. 51, § 5º, da Lei retro: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados 

ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual 
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prazo, desde que, cumulativamente: [...] § 5º Do direito a renovação decai 

aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até 

seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do 

contrato em vigor.” Desta feita, nesta fase de cognição sumária e ante os 

documentos existentes nos autos, me convenço da verossimilhança das 

alegações da autora. O perigo de dano também está configurado, uma vez 

que a ré não pode permanecer no imóvel de forma contrária aos 

interesses da proprietária. Importante consignar, ainda, que o despejo 

liminar não esgota o objeto da ação e não é um ato irreversível, levando-se 

em consideração que este Juízo ficará garantido por meio de caução, que 

tem previsão legal e é destinada ao acautelamento de eventual prejuízo 

suportado pela parte ré. Posto isto, e nos termos dos artigos 9º, inciso I e 

59, § 1º, inciso IX, ambos da Lei 8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, 

defiro o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar 

que à ré desocupe o imóvel objeto de locação entre as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que a autora nele seja imitida. Condiciono o 

cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela parte autora em valor 

equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1º da Lei do 

Inquilinato. Após a prestação de caução, expeça-se o mandado de 

despejo. Quanto à audiência de conciliação, a autora não informa na inicial 

se possui interesse na audiência. Portanto, de acordo com os comentários 

a respeito do tema feitos por Arnon Velmovitsky em seu artigo jurídico 

publicado na revista online Consultor Jurídico: “(...) Deste modo, 

verifica-se, com clareza, a natureza processual em relação à dinâmica 

dos atos a serem praticados pelo autor e pelo réu, com a fixação 

expressa de prazo para a emenda da mora, sob pena de concretizar ao 

rescisão contratual. Ou seja, foi arquitetada pela lei uma solução breve e 

eficiente, que, assemelhada mais a um procedimento executório do que 

propriamente a uma ação de conhecimento, priorizou, sobretudo, o 

cumprimento da obrigação contratual. Não por outro motivo, até o presente 

momento tais disposições recebem elogios de significativa parte da 

doutrina. (...) conclui-se, com razoável certeza, que nas ações de despejo 

por falta de pagamento é prescindível a realização da audiência de 

conciliação ou mediação, devendo o feito ser norteado pelo disposto na 

Lei 8.245/91, sem que seja necessária a aplicação de qualquer regra do 

Novo CPC referente ao novo rito comum, sendo impositiva sua aplicação 

tão somente no que tange às suas disposições gerais, mesmo assim, 

sempre de forma supletiva.” (Velmovitsky, Arnon. Audiência de 

Conciliação é dispensável em ação de despejo por falta de pagamento. 

D i s p o n í v e l  e m 

http://www.conjur.com.br/2016-abr-17/arnon-velmovitsky-audiencia-conci

liacao-dispensavel-acao-despejo acesso em 15 de março de 2019) Pelo 

exposto, determino a citação da ré para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, oferecer defesa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 11 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032885-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VICENTE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1032885-17.2018.8.11.0041. SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT requerida por 

leandro vicente martins em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, já qualificadas nos autos. A executada depositou o 

valor de R$ 2.869,99 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) ao ID. 29203847, requerendo a sua extinção. O 

exequente concordou com a quantia depositada, reconhecendo a 

satisfação do crédito ao (ID. 29929925). É o breve relatório. DECIDO. 

Considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o 

cumprimento da obrigação, e tendo em vista a concordância do exequente 

com o valor depositado em juízo ao ID. 29203847, reconheço a satisfação 

da obrigação. Com estas considerações, EXTINGO este feito, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Diante disso, 

EXPEÇA-SE alvará, conforme os dados bancários descritos ao (ID. 

29929925). Após o transito em julgado, PROCEDA-SE as baixas 

necessárias com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044277-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044277-51.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE PAES DE ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 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,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004328-43.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GALIPI DILIO (EXEQUENTE)

ANA ADELAIDE GALIPI DILIO (EXEQUENTE)

NELSON DILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI (EXECUTADO)

REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos para que 

fique suspenso pelo prazo de 30 dias, sendo que ao final deste prazo 

deve a parte autora requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Cuiabá - MT, 10/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010539-22.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO TAUBINGER FILHO (EXECUTADO)

Odenir Ortolan (EXECUTADO)

ANTON KELLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 10/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012495-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO DANIEL TAQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1012495-60.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 

EXECUTADO: ADOLFO DANIEL TAQUES, RODOLFO GERMANO TAQUES 

Vistos etc. As partes apresentaram petitório ID. 8142932 informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e a suspensão do 

processo até a liquidação da ultima parcela, bem como a retirada do polo 

passivo da ação o Sr. Rodolfo Germano Taques. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 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 em relação ao presente feito, com fulcro no 

artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e determino a exclusão 

do Sr. Rodolfo Germano Taques do polo passivo da execução, bem como 

a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e formalidades 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. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042749-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORGARIA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042749-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ORGARIA FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ 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,

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051981-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MENDES FONTANELE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801-O (ADVOGADO(A))

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOUCHI & NOUCHI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0051981-40.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARMELITA MENDES FONTANELE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NOUCHI & NOUCHI LTDA - EPP Visto. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Determino a intimação da 

parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Convém 

registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024622-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHYTONATUS NUTRACEUTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO OAB - SP315367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024622-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PHYTONATUS NUTRACEUTICA LTDA EXECUTADO: DIETARIA COMERCIO 

IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Aportou aos autos 

petitório do exequente, requerendo a consulta ao sistema INFOJUD e 

BACENJUD, para que forneça o endereço da executada. Realizada várias 

diligências na tentativa de localização do requerido, todas restaram 

infrutíferas, sendo pertinente o pedido da parte requerente na tentativa de 

localização do endereço do réu por meio do INFOJUD à Receita Federal e 

BACENJUD junto ao Banco Central. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA BRASIL TELECOM S.A., À CLARO S.A., À 

TIM CELULAR S.A., A VIVO S.A., AO DETRAN E À RECEITA FEDERAL A 

FIM DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

POSSIBILIDADE, NO CASO. COMPROVAÇÃO DE HAVER ESGOTADOS OS 

MEIOS PELO EXEQÜENTE. POSSIBILIDADE SOMENTE EM SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70054371471, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto 

Coelho Braga, Julgado em 30/04/2013) “EXECUÇÃO FISCAL - EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIOS DE PRAXE PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA 

EXECUTADA- PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO 

DE QUE FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS 

-NECESSIDADE. A expedição de ofícios pelo Judiciário, para obtenção de 

endereços atualizados dos usuários junto aos órgãos públicos oficiais ou 
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privados, só tem cabimento quando demonstrado terem sido esgotados 

todos os meios disponíveis para a localização da executada, não sendo 

admitido, ainda, pedido genérico. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP - AI: 

0157573-24.2011.8.26.0000 - Relator: Carlos Giarusso Santos – j. 

11/08/2011) negritei. Diante da não localização da executada nos 

endereços constantes nos autos, DEFIRO o pedido da exequente, 

determinando a consulta via SISTEMA INFOJUD, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, e 

BACENJUD, solicitando informações sobre o endereço da empresa 

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 

19.459.424/0001-47, existente em seus bancos de dados. Quanto aos 

dados dos sócios cabe a parte diligenciar perante a junta comercial. 

Mantenha-se os autos conclusos em gabinete para efetivação da consulta 

acima deferida via sistema INFOJUD e BACENJUD. Com a informação nos 

autos, manifeste a parte demandante, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Intime-se. CUIABÁ, 14 de agosto de 

2019. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037678-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037678-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORIVALDO RIBEIRO REU: NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Defiro o pedido do autor de anotação as margens da matrícula n. 16.027 

do CRI de Diamantino, acerca da tramitação da presente ação. 

Comunique-se o tabelionado via Malote Digital, incluindo-se os dados 

necessários para anotação. Intime-se o autor a fim de que indique o 

endereço do requerido, no prazo de 05 dias, a fim de viabilizar a citação. 

Após, expeça-se o competente mandado monitório. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011949-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLACO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAX GESSO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011949-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLACO DO BRASIL LTDA RÉU: MAX GESSO COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Aportou aos autos petitório 

da autora, requerendo a consulta ao sistema INFOJUD e BACENJUD, para 

que forneça o endereço da demandada. Realizada várias diligências na 

tentativa de localização do requerido, todas restaram infrutíferas, sendo 

pertinente o pedido da parte requerente na tentativa de localização do 

endereço do réu por meio do INFOJUD à Receita Federal e BACENJUD 

junto ao Banco Central. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ENSINO PARTICULAR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS 

DE TELEFONIA BRASIL TELECOM S.A., À CLARO S.A., À TIM CELULAR 

S.A., A VIVO S.A., AO DETRAN E À RECEITA FEDERAL A FIM DE OBTER 

INFORMAÇÕES ACERCA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE, 

NO CASO. COMPROVAÇÃO DE HAVER ESGOTADOS OS MEIOS PELO 

EXEQÜENTE. POSSIBILIDADE SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 

DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70054371471, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, 

Julgado em 30/04/2013) “EXECUÇÃO FISCAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS DE 

PRAXE PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA- PEDIDO 

GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS -NECESSIDADE. A 

expedição de ofícios pelo Judiciário, para obtenção de endereços 

atualizados dos usuários junto aos órgãos públicos oficiais ou privados, 

só tem cabimento quando demonstrado terem sido esgotados todos os 

meios disponíveis para a localização da executada, não sendo admitido, 

ainda, pedido genérico. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP - AI: 

0157573-24.2011.8.26.0000 - Relator: Carlos Giarusso Santos – j. 

11/08/2011) negritei. Diante da não localização do réu nos endereços 

constantes nos autos, DEFIRO o pedido da parte autora, determinando a 

consulta via SISTEMA INFOJUD, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E 

DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, e BACENJUD, 

solicitando informações sobre o endereço dos requeridos, existente em 

seus bancos de dados. Mantenha-se os autos conclusos em gabinete 

para efetivação da consulta acima deferida via sistema INFOJUD e 

BACENJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte demandante, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Intime-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036663-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA ALTOS DA CHAPADA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 1205 da CNGC impulsiono o feito e intimo o Exequente 

para se manifestar sobre a Carta Precatória devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026472-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO OAB - SP167008 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SEIDI FRANCISCO IWAMOTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARCIANO OAB - SP129990 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a Carta Precatória 

juntada.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010014-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO CONSTANCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA QUEIROZ CAMARA WOBETO OAB - MT18536/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (REU)

ALESSANDRO MARCONDES ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES OAB - MT5600-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010014-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIFICIO CONSTANCE REU: ALESSANDRO MARCONDES ALVES, JEAN 

LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Consignação em Pagamento ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

CONSTANTE, em desfavor de ALESSANDRO MARCONDES ALVES e 

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO, devidamente qualificados nos 

autos. Vieram os autos conclusos para análise da petição do requerido 

Alessandro Marcondes Alves (id. 26908563), que requer o levantamento 

da quantia incontroversa depositada, tendo colacionado a declaração do 

segundo demandado de que não tem interesse neste processo. A 

tentativa de citação do requerido Jean Lucas Teixeira de Carvalho restou 

inexitosa, em razão da devolução do aviso de recebimento pelo motivo 
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“mudou-se” (Id. 24796300). No que tange ao levantamento pelo credor dos 

valores incontroversos depositados pela parte autora da ação de 

consignação em pagamento, inexiste óbice legal, vez que a quantia 

oferecida é aquela que o próprio autor reconhece como devida. Ademais, 

o § 1º do art. 545 do CPC, outorga ao consignado o direito de levantar a 

quantia depositada, e confere ao consignante a quitação na medida do 

valor levantado, permanecendo o débito quanto à parte controvertida. 

Todavia, no caso dos autos, conforme narrado, um dos demandados 

ainda não foi citado, o qual participou do contrato discutido, o que impede, 

neste momento, o levantamento da quantia integral depositada. Diante do 

exposto, DEFIRO parcialmente o pedido formulado pelo requerido 

Alessandro Marcondes Alves no id. 26908563, para o fim de determinar a 

expedição de alvará para o levantamento de 50% (cinquenta por cento) da 

quantia incontroversa depositada (id. 18677880), mediante transferência 

para conta a ser indicada nos autos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar a respeito da declaração 

apresentada pelo demandado no id. 26908575, e em sua razão, indicar se 

há interesse na manutenção do Sr. Jean Lucas Teixeira de Carvalho no 

polo passivo da demanda. Caso positivo, a mesma deve informar novo 

endereço ou requerer a diligência que entender de direito. Decorrido o 

prazo retro, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para 

análise e decisão. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- 

MT, 26 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010841-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010841-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO 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). 

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 29/06/2020 às 10:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. 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: 1010821-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. Z. D. S. (AUTOR(A))

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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010821-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): J. 

V. Z. D. S., MILENE ZARNOTT 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 

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 29/07/2020 às 13:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. 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 
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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-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010435-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA DA CRUZ MAIA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI OAB - SP267840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010435-12.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALQUIRIA APARECIDA DA CRUZ MAIA PINHEIRO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). A interpelação judicial tem o fito de apenas 

resguardar direitos, motivo pelo qual entendo que o presente pedido, dado 

aos argumentos expostos em exordial, preenche os requisitos exigidos 

pelos artigos 726 e seguintes do NCPC, para a concessão pleiteada. 

Sendo assim, defiro o pedido inicial. Expeça-se a notificação do requerido 

para que se manifeste acerca do teor da inicial no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de providencias cabíveis. Procedida a notificação, pagas 

as custas processuais, sejam os autos arquivados, dispensando-se a 

entrega a requerente, por se tratar de feito eletrônico (art. 729, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010846-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA NASCIMENTO DA COSTA (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: 1010846-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERLEIA NASCIMENTO DA COSTA 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 29/07/2020 às 13:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. 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: 1032233-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS OAB - MT21565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032233-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória De 

Inexistência De Débitos C/C Pedido De Tutela Antecipada E Condenação 

Por Danos Morais, distribuída por MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS em 

face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. As partes foram intimadas para especificar as 

provas que pretendem produzir, conforme se verifica no despacho 

proferido em 27/05/2019 (ID: 19558056). A requerente manifestou o seu 

interesse na produção de prova pericial (ID: 21556203), e a requerida 

requer que a reclamada junte aos autos os extratos bancários da Conta n° 

000058675, Agência: 0016-7, da Caixa Econômica Federal, referente aos 

meses de 01/08/2010 à 20/09/2010, ou que seja oficiado a Agência 

0016-7 da Caixa Econômica Federal, para que apresente os dados da 

Conta supramencionada. Por meio deste, DEFIRO a pericia grafotécnico 

que foi pleiteada pela autora, NOMEIO – profissional THYAGO JORGE 

MACHADO, Perito oficial (POLITEC) em computação, celular de gravação 

de mídia, grafotécnica e documentoscópica (fone: 8112-2338 e 

3642-5676), para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe 

é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º 

II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Oficie-se a Caixa Econômica Fedral, a fim de 

que junte aos autos os extratos bancários da Conta n° 000058675, 

Agência: 0016-7, da Caixa Econômica Federal, referente aos meses de 
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01/08/2010 à 20/09/2010. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010392-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDA COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGEM LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010392-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DMM LOPES & FILHOS LTDA. REU: RDA COMERCIO E INDUSTRIA DE 

FERRAGEM LTDA - ME 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. 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 veículos 

próprios, 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 QAC5341 MS 

HARLEY DAVIDSON/FLHX S 2016 2016 SMILE MINATEL LOPES Sim 

ui-button ui-button OON4017 MS HONDA/FIT LX CVT 2014 2015 DURVANI 

MARIA MINATEL LOPES Sim ui-button ui-button JKI2133 MS I/FORD EDGE 

V6 2012 2013 SMILE MINATEL LOPES Sim ui-button ui-button HSU5048 MS 

R/BUENO RC 01 2009 2009 FABIANO JOSE LOPES Não ui-button 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 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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010404-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINE CHAVES CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010404-89.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

DANIELLY CRISTINE CHAVES CRESCENCIO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c 

Pedido Liminar proposta por DANIELLY CRISTINE CHAVES CRESCENCIO 

em desfavor de BANCO BRADESCO, ambos devidamente qualificados nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 118 de 535



autos, onde alega em síntese que as partes firmaram Contrato de 

Alienação Fiduciária n° 910258-2, em 21/05/2018, destinado à aquisição 

de um imóvel, e que há elevados e ilegais encargos contratuais, não 

acobertados pela legislação vigente, assim, propõem a presente demanda, 

objetivando que sejam afastados todo e qualquer encargo contratual 

moratório, visto que a autora não se encontra em mora, ou, como pedido 

sucessivo, a exclusão do débito de juros moratórios, juros remuneratórios, 

correção monetária, e multa contratual, em face da ausência de 

inadimplência, possibilitando apenas a cobrança de comissão de 

permanência limitada à taxa contratual. Como se verifica dos autos, o litígio 

versa sobre acontecimentos referentes a contrato bancário com 

Alienação Fiduciária em favor de instituição financeira. O Provimento nº 

004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em 

direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a 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.” Mas adiante no §1º prevê que as ações oriundas de 

alienação fiduciária e demais operações bancárias devem tramitar nas 

referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 

04/2008/CM, fixou especificamente, que a Vara Especializada em Direito 

Bancário é competente para processar e julgar entre outras ações, 

aquelas decorrentes de operações bancárias. Nesse sentido, colho o 

entendimento desta Corte Mato-Grossensse: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS 

BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) . ” ( N . U 

0023110-26.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA 

AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário.Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM.” (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015) No caso em tela o 

pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência 

para seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Feitas 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 uma das Varas de 

competência em direito bancário desta Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito, devendo estes autos serem remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo 

competente. Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. 

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: 1010854-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOUGLAS SOUZA DE LIMA (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: 1010854-32.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DOUGLAS SOUZA 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 29/07/2020 às 14:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011935-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME (REU)

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA (REU)

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011935-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA REU: EMELI PAULA LARA CORREA 

SIQUEIRA EIRELI - ME, EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA, 

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA Vistos etc. Trata-se de ação 

em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por ALIBERTO JANUARIO 

DE FRANCA em face de EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI 

ME e OUTROS todos já qualificados nos autos. Ao Id. 29378367/29382369 

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 o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 

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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1048102-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR RIBEIRO YDY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO COCA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048102-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LENIR RIBEIRO YDY REU: RICARDO COCA Vistos etc. As partes 

pactuaram acordo em sessão de conciliação (ID. 30066201), realizado na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital de Cuiabá, requerendo a 

homologação e extinção feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 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, 11 de 

março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014463-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL RODRIGUES SANTOS (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:

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 para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012991-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LIMA GAMA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006274-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BLEMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-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 para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010314-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010314-81.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE FEITOSA DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 
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apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010316-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ARAUJO CORREA (AUTOR(A))

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010316-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATAS ARAUJO CORREA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Considerando que o documento de ID 29987752 

informa apenas a abertura do pedido administrativo e que faz-se 

necessária a demonstração do interesse de agir do autor, intime-se a 

parte autora para que comprove a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta da seguradora, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010427-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR TEIXEIRA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES BATISTA FRANCO DE FREITAS OAB - GO31096 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010427-35.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIOMAR TEIXEIRA FERRAZ REU: JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR Visto. 

Verifica-se que o autor não recolheu as custas processuais, tendo 

apenas juntado documentos relacionados a sua hipossuficiência, mas não 

havendo pedido neste sentido, assim intime-o para emendar a inicial ou 

recolher as custas iniciais de distribuição, sob pena de indeferimento. No 

mais, existe dúvida quanto à idoneidade da prova documental 

apresentada, já que um dos cheques que embasam a presente ação foi 

devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura[1]-[2], motivo 22 

(art. 700, §5º, CPC), assim intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, ou no sentido de 

prosseguir com o feito somente quanto ao outro cheque apresentado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1]PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. OBRIGAÇÃO 

PECUNIÁRIA. RESPONSABILIDADE. EMISSOR. DÚVIDA. DEVOLUÇÃO POR 

DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. REPETIÇÃO. 

PROPOSITURA DE MONITÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Caso não se possa 

atribuir ao emissor, de forma inequívoca, a responsabilidade pela 

obrigação pecuniária constante da cártula, o cheque devolvido por motivo 

de divergência ou insuficiência de assinatura não constitui título hábil para 

a propositura de ação monitória. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF 

20160111198324 DF 0034517-03.2016.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM 

BELMIRO, Data de Julgamento: 01/03/2018, 8ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2018 . Pág.: 449/453). Negritei. [2] 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE DEVOLVIDO - 

DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO - DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA AO AUTOR - POSSIBILIDADE. 1. A r. 

sentença que julgou improcedente a ação o fez por considerar o título 

inábil para a pretensão monitória, o que não obsta o direito do autor em 

buscar a satisfação de seu crédito por meio de ação de conhecimento. 2. 

Na hipótese dos autos, cabível a devolução do título a seu portador após a 

prolação da sentença que julgou improcedente o pedido monitório, vez que 

lhe assiste o direito de buscar a obtenção de título executivo judicial por 

meio de ação de conhecimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJ-DF 07057195720178070000 DF 0705719-57.2017.8.07.0000, Relator: 

Josaphá Francisco Dos Santos, Data de Julgamento: 11/10/2017, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/10/2017 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.). Negritei.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010499-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010499-22.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUELY MARIA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, 

levando-se em consideração a ausência de demonstração da 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, 

ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, deverá a 

parte autora esclarecer a assinatura no mandato (ID 30044130), vez que 

no documento de ID 30044129 consta que a autora não é alfabetizada. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010528-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010528-72.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABRICIO ARRUDA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e 

para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal 

declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso 

concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, 

CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, 

levando-se em consideração a ausência de demonstração da 
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impossibilidade de arcar com as custas processuais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, 

ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010599-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO GARCIA (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 29/07/2020, às 11h30min 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036457-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE MAIARA DE ALMEIDA (REU)

SIQUEIRA E VALANDRO LTDA - ME (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 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008951-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIYUKI IDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 16/07/2018, 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). 

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). 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. Cuiabá, 21 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008951-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIYUKI IDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010261-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINE FERREIRA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010261-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA CRISTINE FERREIRA ALBUQUERQUE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

29/07/2020, às 14h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010483-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIANA LEITE DE PINHO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010483-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALDIANA LEITE DE PINHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Proceda a secretaria a inclusão de 

Micael Leite de Pinho da Silva Ilson no polo ativo do feito. Designo o dia 

29/07/2020, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019438-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA OAB - MT15396-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GLAUBER COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALBERTO SEBASTIAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando que a testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Leandro 

Xavier Ursolino, ser servidor público, intimo a parte autora para que 

informe o órgão o qual é vinculado, para expedição de ofício ao chefe da 

repartição, conforme art 455 § 4º III do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005737-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ALMEIDA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005737-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDINEI ALMEIDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a emenda à inicial. Designo o dia 

29/07/2020, às 10h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007815-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA 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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007815-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Recebo a inicial. Designo o dia 29/07/2020, às 

10h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 
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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 autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005005-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR AULER POLO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005005-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITACIR AULER POLO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 29/07/2020, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000479-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 29/07/2020, às 

11h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010663-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO EMENEGILDO DANTAS (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

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, 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: 1010672-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE RODRIGUES (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

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, às 08h15min 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040767-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP297478 

(ADVOGADO(A))

EDSON FERREIRA FREITAS OAB - SP121567 (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019438-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA OAB - MT15396-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GLAUBER COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALBERTO SEBASTIAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais, de Id. 30155852, sendo que os 

honorários serão rateados pelas partes, nos termos do art. 95 do NCPC, e 

que a cota parte que couber ao autor, e aos requeridos, Felipe Glauber e 

José Alberto, serão arcados pelo Estado, por serem beneficiarias da 

justiça gratuita.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013688-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIMONY JIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GONSALO AIRTON DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FRANK WILLIAN WAGNER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PJE 1013688-42.2019 Recebo a emenda de id. 23002452, assim 

proceda-se as alterações necessárias no tipo da ação para constar Ação 

de Cobrança de Aluguéis e Encargos, alterando inclusive o valor da 

causa. No mais, diante dos avisos de recebimentos de ids. 20890459, 

20902365, 20902858 e 20903275, intime-se a parte autora para indicar o 

endereços dos requeridos para citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033236-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MATOS BEZERRA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 23/10/2019, às 13h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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 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. Cuiabá - MT, 30 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033236-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MATOS BEZERRA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011033-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEREZINHA STOQUERA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, 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). 

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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010744-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO PINTO (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

 

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

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000201-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT11974-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO BOTELHO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO OAB - MT1422/O (ADVOGADO(A))

 

PJE 1000201-39.2018.8.11.0041 Visto Kleber Alves de Lima, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança 

c/c Desocupação Imediata c/c Tutela Provisória em desfavor de Carlos 

Augusto Botelho Ribeiro, igualmente qualificado, alegando que alugou para 

o requerido um imóvel residencial, pelo prazo de um ano, que se 

transformou em prazo indeterminado e pelo valor mensal de R$ 2.000,00, 

contudo, desde o mês de fevereiro de 2016 não efetuou o pagamento do 

aluguel, havendo inadimplência de vinte e três meses, pelo que requer, 

liminarmente, a desocupação do imóvel e a concessão de arresto. No 

mérito, pugna pela rescisão do contrato de locação, condenando o 

requerido ao pagamento de R$ 76.038,34, além das custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte 

entendeu serem necessários. Foi indeferido pedido de liminar, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação da parte ré (id. 

11396325). A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera 

(id23198851). É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Despejo c/c 

Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Desocupação Imediata c/c Tutela 

Provisória promovida por Kleber Alves de Lima, em desfavor de Carlos 

Augusto Botelho Ribeiro e, 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. O requerido, 

devidamente citado, não se manifestou nos autos, pelo que lhe decreto a 

revelia. Sendo que a espécie não se enquadra em quaisquer das 

hipóteses do artigo 345 do Novo Código de Processo Civil, que afastam os 

seus efeitos, deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial (NCPC – art. 

344). Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado 

do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o 

artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação do convencimento. A presente lide tem 

fundamento na ausência de pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é 

encontrado no art. 62, da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Na 

hipótese dos autos, o requerido não apresentou defesa e nem efetuou o 

pagamento dos valores dos alugueis, devendo ser reconhecido como 

ponto incontroverso o atraso no pagamento no período alegado pelo autor. 

Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento dos alugueres 

vencidos, correspondente ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de 

2018, mais os que se venceram até a desocupação do imóvel. Anoto, 

ainda, que o valor do aluguel mensal a ser considerado no cálculo deve 

ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consta do Contrato de 

Locação (id.11286914). Cumpre destacar que os valores em atraso 

devem ser atualizados com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC e incidirá desde o vencimento de cada aluguel. Quanto 

aos juros moratórios, correta a incidência nas datas dos respectivos 

vencimentos, não havendo se falar em aplicação do artigo 405 do Código 

Civil para a hipótese. No caso, trata-se de mora de natureza ex re, cuja 

constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da 

obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 

do Código Civil. Com relação ao pedido de arresto dos imóveis localizado 

no Residencial São José Empreendimentos Imobiliários, indefiro-o por falta 

de amparo legal. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c 

Cobrança c/c Desocupação Imediata c/c Tutela Provisória promovida por 

Kleber Alves de Lima, em desfavor de Carlos Augusto Botelho Ribeiro, 

para declarar rescindida a locação e para decretar o despejo dos 

ocupantes do imóvel em foco, se por ventura lá estiverem. Não sendo o 

imóvel desocupado no prazo retro, expeça-se mandado de despejo, que 

deverá ser cumprido na forma do art. 65, da Lei N.º 8.245/91. Condeno a 

parte ré ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos, 

correspondente ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2018, mais 

os que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, considerando o 

valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com reajuste anual pelo índice 

IGPM. O valor apurado deverá ser corrigido pelo INPC, desde o vencimento 

de cada aluguel, acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 

vencimento de cada parcela. Condeno a parte ré ainda, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento 

no 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. Cuiabá, 1º de novembro de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 0008534-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BRAZ DA CUNHA (RECONVINDO)

QUEZIA PEDROSO NAVARRO DA CUNHA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010931-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYLDRET HOZANA LINS TABORY (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, 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). 

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 
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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: 1010724-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA (AUTOR(A))

J. P. H. D. S. (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

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, às 08h45min 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034766-85.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FIGUEIREDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010825-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SANTOS 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, às 09h45min 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040684-77.2019.8.11.0041

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:

ALEX FERREIRA MORAES (EXECUTADO)

CLAUDIA TATIANE BRANDAO DE ARRUDA MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora 

para juntar o comprovante de pagamento para expedição de certidão de 

execução, deferida no Id. 24182195.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010917-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ANTONIO MARQUES VILASBOAS (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 29/07/2020, às 09h00min 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: 1010785-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GOMES DE ASSIS (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):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, às 09h15min 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: 1010833-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLA FAGUNDES (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

 

Visto. Designo o dia 29/07/2020, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013613-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REU)

ASUSTEK COMPUTADORES COMERCIAL LTDA - ME (REU)

MOBILE TECH COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ARTIGOS EIRELI 

- ME (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 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010943-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011038-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY BENEDITA ALVES 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):

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010178-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RAMOS CALHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035052-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA OAB - GO6386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0035052-92.2016 Proceda-se a associação da presente com a Ação 

de Embargos à Execução n 11318-44.2018. Anote-se como postulado no 
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id. 25767626. Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0011318-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA OAB - GO6386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 11318-44.2018 Vistos. Proceda-se a associação da presente com 

a Ação de Execução n. 35052-92.2016. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010146-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009976-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

HELMUTH MAAZ FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013778-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO CONCEICAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-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 retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108651 Nr: 14189-18.2016.811.0041

 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: DONIZETI APARECIDO MATEUS

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453101 Nr: 25063-72.2010.811.0041

 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: ANTONIO PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA - 

DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO TOYOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - 

OAB:11.409/MT, JOÃO TRANCHESI JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSE 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58739/SP

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942409 Nr: 55990-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: PHDS, MARIA APARECIDA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o pagamento da 

condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo o caso, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1012991-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LIMA GAMA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Fernando Lima Gama Júnior em desfavor de Banco 

Agibank S.A e Mercadopago.com Representações Ltda., aduzindo que 

gerou um boleto bancário pelo réu Agibank, no valor de R$ 990,00, efetuou 

o pagamento pelo réu Mercadopago por meio de cartão de crédito, 

entretanto, o valor não foi creditado em sua conta junto ao réu Agibank. 

Narra que o réu Mercadopago afirma que o valor foi enviado ao réu 

Agibank e este, por sua vez, afirma que não recebeu. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar ao réu Agibank a 

promover, no prazo de dois dias úteis, o crédito do valor de R$ 990,00 na 

conta corrente n. 65999996180, em favor do autor. 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 

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] Verifica-se não ser possível o atendimento de tais 

pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que o autor não ministrou 

prova suficiente quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ou seja, não demonstrou que o requerido não poderá restituir o 

suposto valor pago, devidamente corrigido, em uma eventual sentença de 

procedência. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. 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 do requerente em relação aos requeridos, 

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. Designo o dia 16/07/2018, 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 (NCPC, 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, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026319-84.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL OAB - MT15388-O (ADVOGADO(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0026319-84.2009 Vistos. Considerando que não há mais controvérsia 

acerca do valor da dívida, e que a ordem de preferência da penhora é em 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira 

(art. 835, I, CPC), e que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem 

a ciência prévia do executado[1], bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de id. 

25767037 para renovar a penhora on-line de id. 25767034 nas aplicações 

do executado, Joaquim Carvalho Moraes (CPF 277.347.141-53. Expeço a 

necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 

15.823,89, cálculo id. 25767037, pág. 03/04. Convém registrar que o 

sistema Bacenjud tem por característica a transmissão simultânea da 

ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições 

bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da 

quantia de R$ 15.823,89, determino que se proceda a imediata liberação 

das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo bloqueio 

de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da 

CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha 

constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, 

no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será 

imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais. Restando a busca pelo 

Bacenjud negativa ou parcial ao valor do débito, defiro: a) Pesquisa no 

Sistema RENAJUD (id. 25767037, pág. 02) acerca de veículo em nome da 

parte executada, cuja resposta segue anexa a essa decisão. b) a 

pesquisa pelo INFOJUD (id. 25767037, pág. 02) acerca de bens em nome 

da parte devedora. Em decorrência do sigilo fiscal, a resposta ficará 

guardada em pasta própria no gabinete. Defiro o pedido do exequente 

para incluir o nome do executado no cadastro de inadimplentes (art. 782, 

§3º, NCPC), e comprovado o recolhimento da taxa judiciária pelo 

exequente, expeça-se Certidão de Crédito, com menção expressa aos 

valores, juros e correção monetária, entregando-a a parte credora para 

que ela proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos órgãos 
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protetivos de crédito. Havendo custas perante estes órgãos, serão 

suportadas pela parte exequente. Com a resposta da pesquisa 

supracitada, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre ela, no 

prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até nova 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030751-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON VIEIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0030751-10.2013 Vistos. Diante da certidão id 2575801, pág. 03, e 

considerando, ainda, que não há mais controvérsia acerca do valor da 

dívida e que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), e 

que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do 

executado[1], bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça) defiro o pedido de penhora on-line (id. 

25757802) nas aplicações do executado, Paulo Roberto de Araújo Junior - 

ME (CNPJ 03.136.806/0001-08. Expeço a necessária ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud no valor de R$ 85.170,35, cálculo id. 25757802. Convém 

registrar que o sistema Bacenjud tem por característica a transmissão 

simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas 

instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade 

acima da quantia de R$ 85.170,35, determino que se proceda a imediata 

liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo 

bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o 

artigo 515 da CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, 

caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para 

que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). 

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a 

importância será imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do 

artigo 836, do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Restando a 

busca pelo Bacenjud negativa ou parcial ao valor do débito, defiro a 

pesquisa no Sistema RENAJUD (id. 25757801, pág. 02) acerca de veículo 

em nome da parte executada, cuja resposta segue anexa a essa decisão. 

Com a resposta da pesquisa supracitada, intime-se a parte exequente 

para se manifestar sobre ela, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e 

mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações devidas, até nova manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 854. Para possibilitar 

a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048095-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTOE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

PEDRO ALTOE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES MONTEIRO OAB - SP62830-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLLON PARISOTTO PERROT RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0048095-33.2015 Vistos. Diante da certidão id 25757473, pág. 02, e 

considerando, ainda, que não há mais controvérsia acerca do valor da 

dívida e que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), e 

que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do 

executado[1], bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line (id. 

25757475) nas aplicações do executado, Marllon Parisotto Perrot Ramos 

(CPF 041.802.521-55). Expeço a necessária ordem de bloqueio ao Sistema 

Bacenjud no valor de R$ 5.870,90, cálculo id. 25757475. Convém registrar 

que o sistema Bacenjud tem por característica a transmissão simultânea 

da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições 

bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da 

quantia de R$ 5.870,90, determino que se proceda a imediata liberação 

das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo bloqueio 

de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da 

CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha 

constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, 

no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será 

imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais. Restando a busca pelo 

Bacenjud negativa ou parcial ao valor do débito, defiro: a) Pesquisa no 

Sistema RENAJUD (id. 25757801, pág. 02) acerca de veículo em nome da 

parte executada, cuja resposta segue anexa a essa decisão. b) a 

pesquisa pelo INFOJUD (id. 25757801, pág. 02) acerca de bens em nome 

da parte devedora. Em decorrência do sigilo fiscal, a resposta ficará 

guardada em pasta própria no gabinete. Defiro o pedido do exequente 

para incluir o nome do executado no cadastro de inadimplentes (art. 782, 

§3º, NCPC), e comprovado o recolhimento da taxa judiciária pelo 

exequente, expeça-se Certidão de Crédito, com menção expressa aos 

valores, juros e correção monetária, entregando-a a parte credora para 

que ela proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos órgãos 

protetivos de crédito. Havendo custas perante estes órgãos, serão 

suportadas pela parte exequente. Com a resposta da pesquisa 

supracitada, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre ela, no 

prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até nova 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009600-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009600-24.2020 Visto. Designo o dia 30.06.2020, às 12h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

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. Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005792-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005792-11.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 30114381. Cuida-se 

Ação Cível com Pedido de Indenização Por Danos Morais e Pedido Liminar 

ajuizada por Edson Antunes da Silva em desfavor de Águas Cuiabá S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços de fornecimento de água prestado 

pela requerida (matrícula n. 72286-3), e que mesma estava efetuado a 

cobrança pelo valor mínimo de consumo de 10m³, entretanto a partir de 

abril/2019 recebeu cobranças referente aos meses de abril/2019 a 

fevereiro de 2020, nos valores que não condiz com sua realidade. Narra, 

ainda, que por motivos particulares atrasou algumas faturas, referente 

aos meses 05/2016 a 02/2019, que totalizam R$1.021,99. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré a se 

abster de suspender o fornecimento de água no imóvel, bem como retire o 

nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, referente as 

faturas dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, além da 

troca do hidrômetro, sob pena de multa. 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 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. 29085403, pág. 04, que a ré emitiu 

faturas em 2019 no valor mínimo de R$ 28,13, mas efetuou cobranças 

referentes aos meses abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro 

novembro e dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, nos valores 

de R$ 369,14, R$ 498,63, R$ 142,54, R$ 203,42, R$ 236,43, R$369,14, R$ 

280,79, R$ 214,43, R$ 405,12, (ids. 29085415/29085409, 

30114751/30114759), verifica-se, ainda, que nas faturas de abril a 

setembro de 2019, além do consumo discutidos nos autos, houve a 

inclusão em cada fatura do valor de R$ 72,81, referente a parcelamento 

de faturas não questionadas nos autos, e mesmo com o abatimento desse 

valor das parcelas, 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. Por outro lado, 

indefiro, por ora, o pedido de troca do hidrômetro, vez que não há 

qualquer prova nesse momento de que ele esteja com defeito, ou seja, 

necessita de maior dilação probatória. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO em parte a medida 

pleiteada para determinar a requerida a se abster de suspender o 

fornecimento de água no imóvel, a requerida e de incluir o nome do autor 

dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, acerca do 

débito aqui discutido, sob pena de R$ 500,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 3.000,00. 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, além do depósito do parcelamento de id. 29085403, 

vez que as faturas do parcelamento não são questionadas nos autos. 

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 

30.06.2020, às 13h:00min 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 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010776-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT12246-O (ADVOGADO(A))

FABIO HELENE LESSA OAB - MT16633-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS OAB - MT19461/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010776-38.2020 Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Liminar c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por 

José Zago, em desfavor de Unimed Cuiabá, aduzindo que faz tratamento 

há 12 (doze) anos devido a depressão crônica associada com transtorno 

de ansiedade grave, e foi indicado pelo médico 20 (vinte) sessões de 

neuromodulação com eletroconvulsoterapia (ECT), mas a ré negou a 

cobertura, sob justificativa de não haver cobertura contratual e o 

procedimento não estar previsto no Rol da ANS. Ressalta, ainda, que 

sofrer de insuficiência renal crônica, e o uso de fármacos fica restrito a 

classes específicas em concentrações que sejam toleradas pelo doente 

nefropata. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

parte ré a autorizar e custear imediatamente as sessões de 

eletroconvulsoterapia, como prescritas pelo médico do autor, sob pena de 

multa. 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 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 a existência da relação jurídica entre as partes, pelo 

documento de Id. 30100964, bem como a necessidade do tratamento 

indicado pelo médico (Id. 30100943), todavia, a requerida nega a 

cobertura, ao argumento de ele não se enquadrar nos critérios de 

cobertura obrigatória da ANS (Id. 30100969). Sabe-se que cabe ao 

profissional da saúde, competente para aferir os problemas do autor, a 

escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras 

considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida 

de que o tratamento indicado não esta incluso no rol da ANS, vez que o 

referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos 

operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar 

direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente 

exemplificativo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL 

EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

MAMOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. INDICAÇÃO 

MÉDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO 

TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a recusa do 

plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença 

prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de 

procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma 

interpretação mais favorável ao consumidor. [...]’ (AgInt no REsp 

1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de 

transtorno bipolar com sintomas psicóticos. Negativa de cobertura de 

sessões de eletroconvulsoterapia (ECT). Recusa da ré em custeá-las sob 

a alegação de que não possuem cobertura contratual, por não constarem 

no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. 

Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. 

Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a 

possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência da Súmula 102 do 

TJSP. Tutela de urgência concedida. R. decisão reformada. Recurso 

provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2243101-11.2019.8.26.0000; 

Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020) Além disso, é 

notória a urgência do pedido, já que o autor necessita do tratamento, 

conforme atestado pelo médico, o qual é imprescindível para melhora de 

sua qualidade de vida. 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] Além disso, o direito à 

saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia fundamental uma das 

vigas mestras da Constituição da República de 1988. 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 o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. 

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 parte ré a autorizar/custear imediatamente as 20 (vinte) 

sessões de neuromodulação com eletroconvulsoterapia (ECT), 

iniciando-se o tratamento no prazo de 48 horas, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 10.000,00. 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”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 
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considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do 

requerente em relação à 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. Defiro o pedido de 

prioridade processual, considerando a comprovação de ser o autor 

beneficiário da prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I do 

NCPC. Designo o dia 06.07.2020, às 09h:00min para audiência de 

conciliação, que será realizada 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 é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Expeça-se o necessário para cumprimento no plantão. 

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. 
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MACIESKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

NIVALDA REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0032783-17.2015.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA AUXILIADORA MACIESKI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCO ANTONIO DA SILVA 

TESTEMUNHA: MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA, NIVALDA 

REZENDE Homologo a desistência da testemunha da ré. Dispenso a oitiva 

das testemunhas do autor em razão da ausência injustificada do 

advogado, conforme determina o artigo 362, §2º do CPC. Em razão da 

certidão negativa de ID 29993457, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15.04.2020 às 14:00, devendo ser a testemunha 

Marcia Cristina Alves de Siqueira ser intimada por oficial de justiça. Saem 

os presentes intimados. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002945-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA PACHECO MARIM (AUTOR(A))

VICTOR RAFAEL PACHECO SANTANA MARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA SALVADOR OAB - MT15785-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002945-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZABETE DE FATIMA PACHECO MARIM, VICTOR RAFAEL PACHECO 

SANTANA MARIM REU: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 

Dou por encerrada a instrução. DEFIRO a apresentação das razões finais, 

no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, volte-me concluso para 

sentença. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001202-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001202-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO EDUARDO DE ARRUDA REU: TELEVISAO RONDON LTDA Homologo 

a desistência da oitiva da testemunha do autor. Dou por encerrada a 

instrução. DEFIRO a apresentação das razões finais, no prazo comum de 

10 (dez) dias. Após, volte-me concluso para sentença. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020019-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS GOMES (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:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020019-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MARTINS GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANTONIO MARTINS GOMES, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 24/12/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação do requerimento administrativo, bem como a carência de 

ação em razão da invalidez do boletim de ocorrência. No mérito alega a 

discorre sobre a necessidade de produção de prova pericial, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28805779). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 
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façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/12/2018. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

ANTONIO MARTINS GOMES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “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 que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 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: 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 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 repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil e 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). 

Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e 

o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 135 de 535



6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016889-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DE LIMA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1016889-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE APARECIDA DE LIMA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSIANE APARECIDA DE LIMA SILVA, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

18/02/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

25573661). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, à parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29889869. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu à demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. 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 requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 
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de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 18/02/2019. Assim, a 

perícia médica judicial concluiu que JOSIANE APARECIDA DE LIMA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de leve 

intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “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 que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 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: 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 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 repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033981-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE MAGALHAES FILHO (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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033981-33.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO AUGUSTO DE MAGALHAES FILHO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JOÃO 

AUGUSTO DE MAGALHÃES FILHO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 
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SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 08/06/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir pela ausência de finalização do pedido administrativo, 

bem como ausência de desenvolvimento válido e regular do processo 

devido comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro 

e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito alega a não comprovação 

do nexo causal, ausência do boletim de ocorrência, a inexistência de 

prova da invalidez, proporcionalidade do pagamento conforme a extensão 

da lesão, discorre sobre a prova pericial, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, necessidade de depoimento pessoal do autor, bem como 

discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 27581051). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

finalização do pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E 

VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a inexistência de 

prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora realizada 

audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem 
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como laudo pericial médico comprovando a existência de lesões 

decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o 

artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que 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 forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 08/06/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que JOÃO 

AUGUSTO DE MAGALHÃES FILHO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “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 que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 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: 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 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 repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega 

ainda a ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento essencial para o deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o 

boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Ressalte-se ainda, 

que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016961-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEDEQUIAS ALVES DOS SANTOS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016961-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZEDEQUIAS ALVES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ZEDEQUIAS ALVES DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 27/12/2017, que 
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lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito 

alega a inexistência de obrigação de pagamento residual, discorre sobre o 

pagamento em sede administrativa, impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A parte 

autora embora intimada para apresentar impugnação, deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29935198. Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 27/12/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ZEDEQUIAS ALVES DOS 

SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: 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 que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

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: 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 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 repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme ID 19562582, logo faz jus ao valor remanescente de R$ 3.037,50 

(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Ressalte-se ainda, 

que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007755-81.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - MT2269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS OAB - MT5683-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007755-81.2014.8.11.0041 – 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023577-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023577-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida M. Alvina 

Singh Berto EIRELI EPP (CNPJ nº 03.738.773/0001-68). Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/05/2020, às 12:30 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). 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. Não 

sendo localizado o endereço ou restando infrutífera a diligência, 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. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003880-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Certifico que por erro material constou no despacho lançado no Id n. a 

data da audiência no dia 23/03/2020, sendo certo que a correta data do 

evento aprazado é dia 23/06/2020, às 13h30, a ser realizada no CEJUSC 

do Fórum da Capital - MT, motivo pelo qual impulsiono o feito para proceder 

a intimação do parte Requerente para tomar ciência. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046383-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT RONDON DE LIMA (AUTOR(A))

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:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram 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: 1034305-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO NEVES DA SILVA FILHO (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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram 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: 1021993-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU DO NASCIMENTO FREITAS (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047050-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILALDA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar- se acerca da AR negativo juntado 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049894-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LEITE DE ALMEIDA (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:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram 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: 1036202-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. M. C. (AUTOR(A))

CHRISTIANE MARIA DE MATTOS (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))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. 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: 1000260-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARQUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 437,§1°, do CPC, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020173-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATHEUS GOMES FILHO (REQUERIDO)

MARIA JOSE POUSO GOMES (REQUERIDO)

 

PJE 1020173-29.2017.8.11.0041 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 30/06/2020, às 12:00h, tendo em vista 

atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 Gabinete 

da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020173-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATHEUS GOMES FILHO (REQUERIDO)

MARIA JOSE POUSO GOMES (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007030-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOUVENCY MARCELLUS (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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram 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: 1030796-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON BATISTA DE MELLO (REQUERIDO)

EGINA MARIA DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035-O (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada aos autos pelos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005999-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RONAIR PARREIRA DA SILVA (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)

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: 1005834-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE VIEIRA PEREIRA (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: 1005027-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MORAES (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))

 

Impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerida para, no 

prazo de quinze dias, manifestar nos autos acerca do pedido de 

desistência da autora, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008436-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SANTOS BARRETO (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. 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: 1021808-74.2019.8.11.0041

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:

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (REU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019446-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. 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: 1061510-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOPHIA DE CAMPOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA OAB - SP383328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061510-27.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Benedita Sophia de 

Campos Delgado em desfavor de Sul América Companhia de Seguro 

Saúde. A decisão proferida no id 27693478, em plantão judiciário, deferiu 

o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida custeie, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a continuidade do tratamento da autora 

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

termos da prescrição médica. A parte autora se manifestou reiteradas 

vezes informando o descumprimento da tutela de urgência, seja no 

fornecimento de bomba de infusão, de medicamentos, entre outros. A 

requerida se manifestou, conforme id 29885187, informando o 

cumprimento da tutela de urgência em todos os seus termos, ressaltando, 

ainda, a dificuldade em alguns cumprimentos em razão dos obstáculos 

impostos pelos familiares da autora. A autora se manifestou, conforme id 

29997292, alegando que as alegações trazidas pela requerida se tratam 

de inverdades, pugnando pela improcedência das alegações trazidas e o 

integral cumprimento de todas as decisões. Diante do exposto e com a 

finalidade de se garantir o direito de ambas as partes, DETERMINO que a 

parte requerida cumpra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

integralidade da decisão de id 27693478, custeando a continuidade do 

tratamento da autora em internação domiciliar (home care), nos exatos 

termos das prescrições médicas e, em caso de eventual descumprimento, 

a parte autora deverá comprovar documentalmente a solicitação médica e 

a negativa da requerida, sob pena de aplicação das medidas necessárias. 

Aguarde-se a realização da audiência designada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976062 Nr: 12219-17.2015.811.0041

 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: VALDIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO, 

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, JESSIKA CHRISTYE 

SAN MARTIN MACIEL - OAB:21.562/MT, JESSIKA CHRISTYE SAN 

MARTIN MACIEL - OAB:21562/O, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT, RONY DE 

ABREU MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:23002 MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Nicole Alves Lessa – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969620 Nr: 9156-81.2015.811.0041

 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: DANIEL GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MS/15.155-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

 Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 341.

Aguarde o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109008 Nr: 14250-73.2016.811.0041

 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: RAFAEL VILELA SOUTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte erquerida para que informe seus dados bancários e CPF para 

confecção de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983805 Nr: 15754-51.2015.811.0041

 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: SERGIO APARECIDO MIRANDA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADSON SOUZA CARVALHO - 

OAB:20.044/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, no prazo legal, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1028409 Nr: 36011-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DOS SANTOS CECCONELLO, 

JUCELIA DOS SANTOS CECCONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: anabell corbelino siqueira - 

OAB:, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública- CUIABA - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante da ausência de localização da requerida Jucelia dos Santos 

Cecconello, determino o cancelamento da audiência de conciliação.

Dê-se vistas para a d. Defensoria Pública informar o endereço atualizado 

da assistida, bem como manifestar-se quanto ao interesse na designação 

de nova data de audiência de conciliação, requerendo o que entender de 

direito.

Com a manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967937 Nr: 8254-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO 

LTDA ME, ANDREZ OLIVEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao endereço de fls. 

131/132, requerendo o que entender de direito.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061265-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETTE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061265-16.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulado com 

Consignação em Pagamento ajuizada por Ivanete Alves Ferreira em face 

de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O processo foi 

distribuído em plantão judiciário, tendo sido proferida decisão que 

determinou o deferimento da tutela de urgência. Designo audiência de 

conciliação para o dia 30/06/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na 
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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). 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007717-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007717-42.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PEDRO ALVES LIMA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 08:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007610-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENUIR FERNANDES CORREA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007610-95.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GENUIR FERNANDES CORREA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008078-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º1008078-59.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT Com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por LUANA 

ROCHA FREITAS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando 

a argumentação e os documentos apresentados, DEFIRO o pedido da 

autora e determino que a requerida exiba nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o processo administrativo em nome da parte autora. 

Outrossim, designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência 

prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. 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 manifestação (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 
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formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007023-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA PINTO (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007023-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCELO SOUZA PINTO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007023-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA PINTO (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007023-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCELO SOUZA PINTO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009861-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009861-86.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por ANDRE DE SOUZA PEREIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 13:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003880-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003880-76.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por MARIA VITOR DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Recebo a emenda a inicial. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/03/2020, às 13:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003880-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003880-76.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por MARIA VITOR DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Recebo a emenda a inicial. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/03/2020, às 13:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010157-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA OAB - MT27702/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010157-11.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GERVASIO FERREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. 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 manifestação (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004561-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYCE KELLY SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004561-46.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Keyce Kelly Santos de Sousa 

Flores em desfavor de Telefônica Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 16/06/2020, 

às 13:00 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 
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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. 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002968-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA RONDON DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002968-16.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a justificativa apresentada pela parte autora, conforme id 

26736159, designo a audiência de conciliação para o dia 29/06/2020, às 

11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intimem-se as partes para que compareçam devidamente 

acompanhadas de seus advogados, mediante as observâncias e 

advertências legais. Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004534-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA BENITES DA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004534-63.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Lisandra Benites 

da Paz em desfavor de Moto Raça Ltda.. Importante ressaltar a 

inexistência de pedido de tutela de urgência a ser analisado. Acolho a 

emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de 

conciliação para o dia 30/06/2020, às 11:30 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. 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

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1049735-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - 729.293.243-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1049735-15.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por Uso de Imagem 

Indevida ajuizada por Manoel Santos da Silva em desfavor de Lapada 

Lapada e Sérgio Dorivaldo Alliend. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/06/2020, às 12:00 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). 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005512-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI CRISTINA COUTINHO (REU)
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OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005512-40.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção ajuizada por 

Construtora Pacto Ltda. em desfavor de Osvaldo Leonardo Ruiz Dolence e 

Michelli Cristina Coutinho Dolence, com pedido de tutela de evidência, para 

que seja determinada a expedição de alvará para a liberação da venda da 

unidade autônoma. Consta na inicial que, na data de 02 de agosto de 2017, 

a parte requerida efetuou a compra de um terreno situado na Rua Dr. 

Humberto Marcilio, nº 20, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 

367.200,00 (trezentos e sessenta e sete mil e duzentos reais). Aduz que 

a parte requerida efetuou o pagamento das parcelas até o mês de 

abril/2018, momento em que comunicou estar passando por dificuldades 

financeiras, necessitando renegociar o pagamento das parcelas. Informa 

que a parte requerida não cumpriu com suas obrigações contratuais, 

deixando de efetuar os pagamentos relativos a aquisição do imóvel, tendo 

a parte autora encaminhado notificação extrajudicial, todavia, sem 

qualquer obtenção de resposta. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela de evidência, sabe-se que a mesma será concedida quando 

restar comprovado um dos fatos elencados no art. 311, do Código de 

Processo Civil, independente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo. Prevê o art. 311, do Código de 

Processo Civil: Art. 311. A tutela de evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – 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; VI – 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. Paragrafo único: Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso em tela, informa a 

parte autora que efetuou a venda de um imóvel para a parte requerida, 

todavia, a mesma não efetuou o pagamento de sua competência, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a expedição de alvará para a liberação da venda da unidade 

autônoma. Em que pese constar nos autos documentos que informem o 

inadimplemento da parte requerida, verifica-se que a mesma cumpriu com 

o pagamento de forma parcial do valor constante no negócio jurídico, 

sendo assim, o pedido de expedição de alvará para autorizar a 

comercialização do imóvel, conforme solicitado enseja em providência de 

difícil reversão. Desse modo, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, não há como ser concedida a tutela vindicada, quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Designo 

audiência de conciliação para o dia 29/06/2020, às 11:30 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). 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

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1019890-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE BOEIRA DE GODOI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019890-35.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Deise Boeira de Godoi – ME em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. A decisão de id 20117910 deferiu 

parcialmente a antecipação da tutela de urgência e determinou que a 

requerida, com relação à fatura do mês de dezembro/2018, suspendesse 

a cobrança da fatura contestada, bem como não efetuasse a suspensão 

do fornecimento dos serviços ao imóvel. O autor se manifestou por meio 

do id 30136881, informando o descumprimento da tutela de urgência, 

pugnando pela ampliação da tutela de urgência, para a suspensão da 

cobrança das faturas referentes ao mês de janeiro/2020, para que a 

requerida se abstenha de efetuar a suspensão dos serviços e de incluir o 

nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Em que pese à 

manifestação de id 30136881, observa-se dos documentos acostados 

nos ids 30136886, que os débitos em aberto se referem a faturas 

diversas das discutidas nos autos. Desse modo, verifica-se que a 

contestação já foi apresentada, bem como que as faturas contestadas 

não são objeto de discussão nos autos, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido formulado no id 30136881. Intime-se a parte acerca do 

indeferimento dos pedidos e, após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência, saneamento ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006946-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIATE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006946-64.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Mariaté Logística e 

Distribuição de Alimentos Ltda. 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 os débitos 

pendentes da unidade consumidora em discussão, bem como a negativa 

da requerida no atendimento dos pedidos, 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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010863-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIG MERCADOS LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO OAB - DF44475 

(ADVOGADO(A))

MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO OAB - DF17147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010863-91.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 003172-14.2018.8.11.0041, em 

trâmite perante 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008152-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIL ORTIZ ESCOBAR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008152-16.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente 

ajuizada por BIMETAL Indústria Metalúrgica Ltda. em desfavor de Neil Ortiz 

Escobar – EIRELI, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a imediata sustação dos protestos indevidos (título nº 

1402/protocolo 4021461 e título nº 1412/protocolo 4021462). Consta na 

inicial que a empresa autora atua no ramo de atividade de projetos, 

fabricação, comercialização, instalação e montagens de torres para 

telecomunicação e energia elétrica, estruturas metálicas, projetos e 

execução de linhas de transmissão, subestações, centrais hidrelétricas, 

entre outros. Aduz que, na data de 26 de junho do ano de 2012, a autora 

firmou contrato de prestação de serviços com a empresa requerida, com o 

objeto de fornecimento dos serviços de construção/adequação de sites 

novos, construção/adequação de sites compartilhados e reforços de 

estruturas. Relata que, de acordo com a cláusula sexta, a 

contratante/autora se obriga a efetuar os pagamentos à empresa 

contratada/requerida, de acordo com a emissão dos respectivos pedidos 

de compra e, por sua vez, de acordo com a cláusula oitava, os 

pagamentos seriam efetuados conforme o cumprimento das etapas do 

projeto, definidas em percentuais fixados no contrato. Informa que foram 

emitidas duas ordens de compra, sob o nº 113888 e 114713, em favor da 

empresa requerida, para a prestação de serviços de montagens de 

estruturas metálicas, contudo, as duas ordens apresentam pendências em 

seu cumprimento, uma vez que não foi emitido pelo cliente o respetivo 

Termo de Aceitação Definitiva – TAD, conforme previsão contratual. 

Acrescenta que mesmo com a ausência de termo de aceitação definitiva 

para a conclusão dos pagamentos pendentes, a requerida efetuou o 

protesto das notas inexigíveis. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: 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. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Dispõe o art. 303, do Código de Processo Civil: Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Em síntese, pretende a parte autora a concessão da tutela de 

urgência, para que seja efetivada a sustação dos apontamentos do 

protesto, visto que afirma o descumprimento pela requerida das 

obrigações assumidas e a inexigibilidade do débito cobrado. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, diante do o protesto do título (id nº 

29552645 e 29552651) o contrato de prestação de serviços firmados 

entre as partes (id 29552644) e a alegação de ausência de aceitação 

definitiva pelo cliente, que se trata de requisito indispensável para o 

pagamento, conforme cláusula oitava do negócio jurídico. Vejamos: 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 8.1 – A 

CONTRATANTE, obedecendo a suas normas internas, efetuará os 

pagamentos na forma de depósito bancário, em nome da CONTRATADA, 

conforme o cumprimento das etapas definidas nos percentuais abaixo: 

(...) 8.1.1 – A CONTRATANTE, efetuará o pagamento referente aos 20% 

(vinte por cento) única e exclusivamente mediante a aceitação final do 

cliente, dos serviços efetivamente realizados. Do mesmo modo, há 

urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste em manter a 

restrição existente em nome do autor. Não restando evidenciado o perigo 

de irreversibilidade da medida. O protesto constitui em coação para forçar 

o pagamento, em razão dos percalços que essa negativa traz àquele que 

tem seu nome protestado. No presente momento, verifico restar presentes 

os requisitos autorizadores para a concessão da medida pretendida. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE 

CAUÇÃO a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, para DETERMINAR 

A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o 

Serviço Notarial de Cuiabá/MT. Prestada a caução, lavre-se o termo e 

expeça-se oficio ao Cartório do 4o Ofício de Notas e Protestos de 

Cuiabá/MT, determinando a suspensão de protesto, observado que o título 

permanecerá sob a guarda do Senhor Oficial de protesto até ulterior 

decisão deste Juízo. Intime-se a parte requerida para ciência acerca da 

demanda e para, querendo, interpor eventual recurso. Nos termos do art. 

303, § 1º, I do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aditar a petição inicial, adequando às 

especificações do art. 319, do mesmo diploma legal, bem como proceder à 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 

2º, do CPC). Em caso de recurso interposto pela parte requerida, nos 

termos do art. 6º, 378 e 1.018, do Código de Processo Civil, a mesma 

deverá comunicar a este juízo de sua interposição, para evitar a 

estabilidade determinada no art. 304, do mesmo diploma legal. Cumprida as 

determinações acima, voltem-me os autos conclusos para análise da 

emenda à inicial ou a extinção do processo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010896-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1010896-86.2017.8.11.0041 AUTOR: BERENICE MONTEIRO 

DE OLIVEIRA RÉU: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA 

Aos 18 de outubro de 2017, às 15h00, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, parte autora e seu 

advogado, bem com, advogada da Instituição Financeira e sua preposta. 

Aberta a audiência, informam as partes a impossibilidade de acordo. Por 

parte da autora inexistem outras provas a serem produzidas. Sai o Banco 

devidamente intimado do prazo legal para apresentar contestação. Com 

esta nos autos intime-se a autora para impugnar. Concedo o prazo de 

cinco dias para o requerido apresentar carta de preposição e 

substabelecimento.. NADA MAIS. Eu, _____ Evelyn Vitória Amorim da 

Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues Advogado da 

Parte Autora Sra. Berenice Monteiro de Oliveira Parte Autora Dra. Aline 

Pinheiro Basilio Silva Advogado da Instituição Financeira Sra. Beatriz 

Pinheiro Basilio Silva Preposta da Instituição Financeira

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010896-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29700664. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031693-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT6776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29230867. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019080-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29491301. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036692-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY EZIDIO DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29183414. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038389-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANIA NEVES DE ARRUDA (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:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29174939. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002929-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO PUPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29140520. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045219-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ROCHA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29228017. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031352-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMAR JOSE DE SOUZA ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

29832571. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002611-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012728-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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:

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042481-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 
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oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 791189 Nr: 45262-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA CENA DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE F. GARCIA DUARTE A. 

PINTO - OAB:6294-B - MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, procedo a anotação do causídico indicado às fls. 68 no 

sistema Apolo.

Indefiro o requerimento de fls. 138 visto que o prazo mencionado já 

transcorreu e não houve manifestação do Exequente nos autos.

Destarte, analisando os autos atentamente, constato que o endereço de 

fls. 46 não foi diligenciado, bem como o local da diligência de fls. 63 é o 

declinado pela pesquisa Infojud (extrato anexo).

Por conseguinte, visando evitar nulidades futuras, expeça-se mandado de 

citação e intimação conforme determina o art. 854, § 3º do CPC, tendo em 

vista o montante bloqueado às fls. 79 (R$ 1.392,36), a ser cumprido nos 

endereços: Avenida Júlio Muller, n° 1650, Bairro Porto Velho e Rua 07 de 

setembro, n° 01, quadra 40, Bairro Vila Artur, ambos em Várzea Grande.

Saliento que caso a Ré não seja localizada, deve o Sr. Oficial de Justiça 

interpelar os moradores ao redor com o intuito de verificar se algum dos 

endereços das diligências é o local da moradia dela.

Na mesma oportunidade, intimo a Securitizadora para no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 05 dias promover ao recolhimento das demais 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção, salientando que manifestações como a de fls. 138 que 

não tem o condão de cumprir o comando judicial, caracteriza resistência 

indevida, sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.

Em caso de silêncio, concluso para extinção, haja vista o AR de fls. 137.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1099096 Nr: 10263-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Não obstante o teor da petição de fls. 190 vislumbra-se que não foi 

apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo 

este, portanto, ter regular prosseguimento.

Destarte, intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias 

apresentar planilha atualizada da dívida, bem como indicar bens passíveis 

de penhora e/ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção, salientando que as pesquisas junto aos sistemas 

RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens imóveis), BACENJUD (penhora 

de ativos financeiros) e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento 

expresso da parte interessada.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via 

correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima, no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107279 Nr: 13489-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI NONATO FERREIRA   

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO HONDA 

S/A em face de MARLI NONATO FERREIRA.

Às fls. 71/75 foi proferida sentença que JULGOU PROCEDENTES os 

pedidos formulados na ação, condenando a Ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado, suspendo-o por cinco anos ante a 

concessão da justiça gratuita.

Às fls. 76 a Defensoria Pública tomou ciência da sentença proferida, 

requerendo a nota fiscal da venda do bem.

 Conforme certidão de fls. 77 a sentença transitou em julgado.

Desta feita, intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias 

apresentar a nota da venda do veículo e, com essa nos autos dê-se vista 

a Defensoria Pública.

Cumprido o exposto acima e nada requerendo, arquive-se a presente 

ação com as anotações e baixas devidas, tendo em vista a satisfação da 

prestação jurisdicional com a prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716593 Nr: 10755-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE TOLEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A ação foi interposta pela BV Financeira, no entanto, o Fundo de 

Investimento, terceiro estranho à lide vem manifestando no caderno 

processual, portanto, intimo a autora para esclarecer em 15 dias, 

observando que em caso de silêncio, será considerado nulos os pedidos 

feitos e apreciados, bem como, extinta a ação.

 Não obstante a manifestação de fls. 126, constato que a planilha de 

débito não acompanha a referida petição, portanto, deverá proceder no 

prazo acima.

Mantendo a inércia, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 124.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812956 Nr: 19438-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB:11.877-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 16.308-A

 (...)É o relatório.Decido.Vislumbra-se dos autos que não assiste razão o 

Banco Pan, já que o valor de R$ 9.340,65 encontrava-se atualizado até a 

data de 06/06/2017, quando foi apresentado o cálculo de fls. 90/91 pela 

autora, além do que, a instituição financeira teve durante todo esse prazo 

a oportunidade de efetuar o pagamento da condenação, mas não o 

fez.Assim, HOMOLOGO o laudo apresentado pela autora às fls. 

150/166.De conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação em fase 

de cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 924, inciso II do 

CPC..Após o trânsito em julgado, concluso para a expedição do alvará 

judicial.Por fim, intimo a instituição financeira para apresentar seus dados 

bancários no prazo de 15 dias, para posterior liberação do montante 

remanescente.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420054 Nr: 6144-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIACY ARRUDA JAUDY DE ARAUJO ME, 

ELIACY ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO, NIVALDO DE ARAÚJO

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

OAB:SP 261.030, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1455592 de 28/02/2020.

Ante a indicação das herdeiras do de cujus Nivaldo, procedam-se as 

intimações destas para integrarem o polo passivo da ação, via correio com 

aviso de recebimento, nos seguintes endereços:

- Nicheli Mariem e Eveline Mary residentes à Rua Coronel João Lourenço 

de Figueiredo, nº 01, Quadra 03, Bairro Pico do Amor,

- Elini Maria residente à Avenida Ipiranga, nº 255, Apto 1002, Bairro 

Goiabeiras, nesta cidade

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 116851 Nr: 505-08.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIDORA DE ARROZ PERDIGÃO LTDA, 

EVERALDO CAMPOS MELO, SILVINO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaís Fátima dos Santos - 

OAB:7.424-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626/MT, 

IVONE FONSECA DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 2.307

 Vistos etc...Junte-se o ofício que se encontra na capa dos autos, 

subscrito pelo Banco Bradesco.Às fls. 217/218 o credor pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome dos devedores.(...) verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 1.896,95 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições do executado (art. 854, § 

3º do CPC/2015).Assim, ante a ausência de procuração outorgada pelo 

executado Silvino, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, intime-se via 

correio com aviso de recebimento no endereço: Rua Tiradentes, nº 311, 

Bairro Centro, Chapada dos Guimarães – MT, CEP 78195-000 (obtido via 

Infojud), para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta 

bancária que totaliza o montante de R$ 1.896,95, no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.No mais, ante a ausência de 

manifestação do executado Everaldo acerca do valor bloqueado de sua 

conta bancária, INTIMO O EXEQUENTE para acostar aos autos a 

procuração atualizada em favor do escritório Tavares, Morgado e Borges 

Advogados Associados para posterior liberação de alvará judicial, no 

prazo de 15 dias.Outrossim, tendo em vista que as pesquisas 

correspondentes ao RENAJUD, ANOREG e INFOJUD – DRF necessitam de 

requerimento expresso da parte interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, 

no mesmo prazo acima requerer mediante petição as referidas pesquisas 

com relação ao executado Silvino, acostar aos autos a planilha atualizada 

de débito, bem como se manifestar acerca do oficio encaminhado pela 

instituição financeira nº 5292019, tudo sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1038412 Nr: 40782-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, RAFAEL MARTINS REBEQUI, DIRCEU ARTUR 

REBEQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento de fls. 145 ante a ausência de comprovação da 

cessão do crédito objeto desta lide.

Destarte, ante o comprovante de depósito de fls. 155v, cumpra-se a 

determinação de fls. 143.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1158122 Nr: 35126-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E METODOS 

BRASIL LTDA, LINCOL HENRIQUE FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Nesse sentido a jurisprudência abaixo:RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL 

A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO 

DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA 

PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.(Número 

único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS).Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do 

mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de 

desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca 

de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de 

bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação 

econômica do executado”.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781264 Nr: 34848-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIO PINHEIRO LTDA EPP, ANTÔNIO 

PINHEIRO DE MORAES, ADELMA DE LIMA E SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, SANDRO 

PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/MT13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Vislumbro dos autos que a empresa e o Executado Antônio compareceram 

a secretária deste Juízo e foram citados (fls. 109), sem apresentar 

embargos à execução posteriormente (fls. 115).

Ocorre que a Ré Adelma ainda não foi localizada, portanto expeça-se 

mandado de citação a cumprido no endereço da exordial: Rua J 10, n° 354, 

Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta capital.

Para tanto intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao recolhimento 

das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou 

a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 466761 Nr: 33863-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMOND SIMÕES E CIA LTDA, JEAN PAULO 

ORMONDS SIMOES, MARCIO PAULO FILIPIN SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:MT-13.843-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Não obstante o teor da petição de fls. 135 e 139, vislumbra-se que não foi 

apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo 

este, portanto, ter regular prosseguimento.

Indefiro o requerimento de fls. 129 acerca da pesquisa via Renajud, visto 

que a mesma já foi realizada nestes autos (fls. 106/108), seguindo em 

anexo os prontuários dos veículos declinados.

Por conseguinte, intimo a Instituição Financeira para manifestar acerca 

extratos apresentados, indicando bens passíveis de penhora e/ou 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

suspensão.

Em caso de silêncio, nos termos do artigo 921, III do CPC, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390885 Nr: 26257-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA, ARISTEU RODRIGUES DA SILVA, IVETE DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 64/65, momento em que procedo pesquisa 

junto aos sistemas Renajud e Detran (extratos anexo) e em face das 

informações procedo o Infojud (DRF), as quais se encontram arquivadas 

na pasta LIII deste juízo.

Por conseguinte, intimo a Instituição Financeira para manifestar acerca da 

pesquisa realizada, indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo 

o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, 

já que os bens móveis não se encontram declinados na DRF.

Em caso de silêncio, nos termos do artigo 921, III do CPC, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 387358 Nr: 23187-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICARD BANCO MULTIPLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TOMAZETI CARRARA 

DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG

 A sentença de fls. 184/193 foi exarada nos seguintes termos(...)O laudo 

apresentado pelo perito nomeado às fls. 539/544 apurou um saldo 

devedor em favor do banco no montante de R$ 2.196,86, o que foi 

impugnado pelo autor às fls. 560/573 arguindo que não ficou inadimplente 

com o réu, e que nada deve ao banco, tanto que possui os dois cartões 

até hoje e um bom relacionamento com o réu. Aduz ainda que a perícia 

apresentada pelo perito Thyago Jorge encontra-se correta, de acordo com 

a informação do perito assistente, e que é impossível estar em débito com 

a instituição financeira.Mister salientar que de acordo com a sentença 

prolatada nos autos o objetivo da perícia contábil é localizar o valor pago a 

maior pelo autor, no período compreendido entre outubro/2006 a 

dezembro/2007, e não a atualização do débito, conforme procedeu o 

perito Gerson Fanaia, além de não mencionar claramente qual a taxa 

utilizada.Assim, DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS ao referido PERITO 

para que proceda ao cálculo observando as faturas apresentadas às fls. 

25/63, e em conformidade com os apontamentos trazidos pela contadoria 

do juízo às fls. 396, utilizando-se da taxa média de mercado inerente às 

operações de cheque especial (fls. 397), haja vista que nos anos de 2006 

e 2007 não havia a divulgação de taxas pelo Banco Central, e que é de 

conhecimento público e notório que a taxa de cheque especial é 

semelhante à taxa de cartão de crédito, apesar de ser um pouco 

inferior.Fixo o prazo de 20 dias para a entrega do laudo 

complementar.Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem em 15 dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 725429 Nr: 21156-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR 

DA COSTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 OB/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - 

OAB:11.287/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, deixo de determinar a juntada da petição PEA 1453876 

de 17/02/2020 que se encontra na capa dos autos, por ser idêntica a 

petição de fls. 159, devendo esta ser mantida na contracapa.

Cumpra-se o determinado na decisão de fls. 143 no que tange à citação 

editalícia de Claudecir e Romilda, observando que foi Claudecir quem 

assinou a procuração de fls.139, tornando evidente o conhecimento da 

ação, porém, para evitar nulidades futuras, já que datada de 2017, deve 

ser citado via edital.

No mais, intimo o exequente para cumprir com exatidão as determinações 

contidas na decisão de fls. 143, penúltimo parágrafo, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito por manifesta falta de interesse.

 Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito como o de fls. 159, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 803543 Nr: 9999-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA ABURAD CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CURY - 

OAB:365.167/SP, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Vistos etc...

Observa-se dos autos que o Banco Bradesco deixou de atender a 

determinação judicial no que tange à comprovação da baixa da averbação 

dos imóveis matriculados sob os números 11.605 e 8.657. Desta feita, 

intimo-o para em 15 dias, comprovar que O FEZ ANTES DA DATA DESTE 

DESPACHO, salientando, que assim não ocorrendo, será APLICADA A 

MULTA de 10% do valor da causa devidamente atualizado em favor do 

Estado e na manutenção do descumprimento a majoração para 20%.

No mais, intimo o causídico credor para se manifestar acerca do montante 

depositado a título de honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção por quitação da obrigação.

Em caso de silêncio, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823051 Nr: 29170-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGCDVL-M, GAV, MGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da Parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze)dias, recolher as custas de distribuíção da Carta Precatória, para 

que a mesma posso ser expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823051 Nr: 29170-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da Parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze)dias, recolher as custas de distribuíção da Carta Precatória, para 

que a mesma possa ser expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1163157 Nr: 37222-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS ANJOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ,DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL 

A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO 

DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA 

PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.(Número 

único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); 

Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS).Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do 

mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de 

desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca 

de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de 

bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação 

econômica do executado”.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 986940 Nr: 17147-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, ESPÓLIO DE 

SANGO KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 139 foi determinada a expedição de mandado de citação e 

intimação de Matiko que além de Executada nestes autos, também é 

inventariante do Réu Sango, devendo ser cumprido no endereço de fls. 

134, cabendo a Instituição Financeira efetuar o recolhimento das 

diligências necessárias para a realização deste ato.

Entretanto, constato que o Banco que a guia de fls. 149v foi emitida pelo 

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, não possuindo qualquer 

validade perante este Juízo, pois as diligências a serem cumpridas nesta 

comarca devem ser recolhidas perante o Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

Portanto, intimo a Instituição Financeira para efetuar o recolhimento da 

diligência conforme dispõem o Provimento n° 7/2017 – CGJ, no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 05 dias, sob pena de extinção.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, como o de fls. 149/150, 

concluso para extinção, tendo em vista o AR de fls. 148.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

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:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá à parte Autora: manifestar sobre Resposta do Ofício id: 30123476, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005625-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010728-79.2020.8.11.0041

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:
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MAURICIO BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como colacionar nos autos o contrato de garantia de alienação 

fiduciária, em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002039-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANETA BEBE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039014-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

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:

VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA (REU)

JOSE ILSO DA SILVA (REU)

OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REU)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046231-98.2019.8.11.0041

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:

CATARINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046231-98.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CATARINA DA SILVA 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, com revogação da liminar, 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, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

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 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: 1011255-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006145-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

RCB EMBALAGENS E MATERIAL GRÁFICO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora proceder à distribuição 

das cartas precatórias expedidas para as comarcas de Criciúma/SC e 

Içara/SC e comprovar nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021221-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANK GIORDANY AQUINO FRAPORTI (EXECUTADO)

JONATAS DOS SANTOS TOMAZ (EXECUTADO)

FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI TOMAZ (EXECUTADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1022598-58.2019.8.11.0041

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:

VANDERLEI NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará do valor bloqueado em favor da parte 

requerida e intime-a para manifestar sobre pedido do autor. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.03.20

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026517-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos 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, 

11.03.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008399-31.2019.8.11.0041

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:

FRANCIELLE CRISTINA ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051239-56.2019.8.11.0041

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:

PLACIDA MARIA BITENCOURT (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 ou indique a correta local para ser apreendido, 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, 11.03.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (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 ou indique a correta local para ser apreendido, 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, 11.03.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047725-95.2019.8.11.0041

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:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (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 ou indique a correta local para ser apreendido, 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, 11.03.20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

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:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora indicar em qual município a fazenda Baixio está 

localizada, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045573-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1045573-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARLI NUNES DOS SANTOS 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 
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prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022223-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MURA (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PAES DE FARIAS (REU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059464-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (REU)

 

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 10 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PAES DE FARIAS (REU)

 

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 10 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0057695-49.2013.8.11.0041

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:

MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DIRCEU LAVRATTI (EXECUTADO)

MARTA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0057695-49.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

- ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONCALVES Vistos, etc. A pesquisa 

pretendida, junto ao Bacenjud já foi realizada nos autos, conforme se 

verifica no id. 21719865-Pág.7/Pág.8., não havendo alteração do quadro. 

Desta forma, intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de 

penhora, conforme já determinado nos autos (id. 29682530). Não 

prevalecerá pedidos repetidos nos autos. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 

11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011320-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES (EXECUTADO)

JUSCIMAR FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0011320-19.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: BRAVIA CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME, ALEXANDRE GUAITA 

RODRIGUES, JUSCIMAR FERREIRA PINTO Vistos, etc. Atualize-se o débito 

da inicial, custas e despesas processuais, acrescentando honorários 

fixados. Após, efetive-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0027653-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-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: 0027653-51.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: JOAO DOS SANTOS 

MENDONCA EXECUTADO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Segundo os 

julgados dos autos, podemos perceber que no cálculo homologado 

apresentado pelo Perito (id. 21858651) foi apurado o montante de R$ 

54.174,00 (cinquenta e quatro mil e cento e setenta e quatro reais) sendo 

devido pelo exequente. Ao executado cabe somente a restituição Tarifa 

de Cadastro no valor R$ 2.516,13 (dois mil quinhentos e dezesseis reais). 

Uma vez que a demanda se trata de Ação Declaratória, com a adequação 

do contrato encerra-se a prestação judicial, devendo as partes cobrarem 

o seu direto em ação própria. O cumprimento de sentença somente poderá 

versar sobre a sucumbência e a restituição do valor declarado ilegal, qual 

seja, a Tarifa de Cadastro. Assim, a atualização deste valor deverá ser a 

partir do laudo pericial homologado. Referente ao valor da sucumbência, 

de acordo com o V. Acórdão de id. 21858101 restou julgado que ao 

banco/executado ao pagamento de sessenta por cento (60%), e 

autor/exequente dos quarenta por cento (40%) restantes das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que foi fixado em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), autorizada a compensação de valores. Assim, 

retifique-se o cálculo realizado nos termos do acima e conforme julgados. 

Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037789-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-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: 1037789-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte 

requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, 

proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026393-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BORGES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 1026393-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ISABEL BORGES 

FERNANDES REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 

do CPC e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao 

contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de 

dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do 

valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser 

apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019785-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - MT18071-A (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: 1019785-63.2016.8.11.0041. AUTOR(A): NILSON DOS SANTOS 

FERREIRA REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Não há como acolher 

a pretensão contida no id. 23913900, em homologar acordo sobre direito 

material, quando o processo já foi sentenciado (id. 11939272), inclusive 

com trânsito em julgado em 26/03/2018 (id. 12411265). Arquive-se o feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001202-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI DIAS TAVARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (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: 1001202-25.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: UESLEI DIAS 

TAVARES Vistos, etc. Aguarda-se como pretendido pela parte exequente 

no id. 30023734. Intime-se a parte executada para proceder com o 

pagamento das duas ultimas parcelas restantes, conforme acordado nos 

autos (id. 23080647) e informado pelo exequente no id. 30023734. 

Efetivado o pagamento das referidas parcelas, certifique-se e diga-se. 

Após, conclusos. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025745-17.2016.8.11.0041

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:

MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-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: 0025745-17.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME, ERMINDO 

MAEHLER, SILVERIO MAEHLER, MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR 

Vistos, etc. Deverá o postulante de id. 29915287 ingressar com 

procedimento próprio para execução de contrato de honorários, não 

cabendo netsa ação. Cumpra-se a ultima determinação da sentença 

prolatada no id. 27813310 e arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024855-78.2016.8.11.0041

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:
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JOAO CARLOS MARIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0024855-78.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: JOAO CARLOS MARIOTTO Vistos, etc. Em face 

da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo por um ano, com 

suspensão do prazo prescricional. Não havendo manifestação, passará a 

decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

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, 19.12.19.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032217-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Ficam as partes intimadas para, no prazo de Lei, tomarem conhecimento 

da PENHORA DE CRÉDITO FUTURO NA CAPA DOS AUTOS da Ação de 

procedimento ordinário autos n.º: 1005032-19.2019.811.0002, que tramita 

na Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0044442-28.2012.8.11.0041

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:

CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

LEANDRO PERFECTO DE LAVOR (EXECUTADO)

CAROLINA FERREIRA LEITE RODRIGUES DE LAVOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0044442-28.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA, 

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS FRANZOLINI DE 

SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE LAVOR, CAROLINA FERREIRA LEITE 

RODRIGUES DE LAVOR Vistos, etc. A presente ação está em fase de 

cumprimento do mandado de penhora/avaliação do bem descrito no 

mandado de id. 28158123. Diante da certidão do Oficial de Justiça (id. 

29556895), o meirinho exarou na referida certidão que “não localizei os 

executados e nem mesmo o imóvel, uma vez que não localizei o Lote 17 no 

Loteamento JD. Presidente em Cuiabá - MT; haja visto a necessidade de 

indicação de ponto de referência ou ainda acompanhe o Oficial de Justiça 

para mostrar onde fica o Lote 17”. Desta forma, se faz necessária a exata 

localização do bem, para se proceder com a penhora do bem indicado pelo 

credor, para depois proceder com a respectiva intimação dos executados. 

Portanto, intime-se a parte exequente para indicar a localização do bem 

que pretende penhorar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1060805-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060805-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARLI NUNES DOS 

SANTOS REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Mantenho determinação 

dos autos, considerando que extratos bancários não são comprovação de 

rendimentos. Cumpra-se como ali consignado. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005518-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE AFONSO 05180192170 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005518-47.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JOSIANE AFONSO 05180192170 Vistos, etc. Intime-se o 

autor para no prazo legal, 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, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003175-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003175-78.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS 

S/A REQUERIDO: ELIZANGELA MARIA DE JESUS 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, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035941-24.2019.8.11.0041
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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:

JEAN CARLOS LEITE 00126093237 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035941-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JEAN CARLOS LEITE 

00126093237 Vistos, etc. Proceda-se a busca e apreensão do mandado 

expedido, sem custos de diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para 

apurar a desídia do meirinho. Não sendo encontrado o mandado, sequer 

na Central de mandados, no prazo legal, certifique-se e expeça-se outro 

para cumprimento, sem custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0057367-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0057367-22.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA Vistos, 

etc. Proceda-se a busca e apreensão do mandado expedido, sem custos 

de diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para apurar a desídia do 

meirinho. Não sendo encontrado o mandado, sequer na Central de 

mandados, no prazo legal, certifique-se e expeça-se outro para 

cumprimento, sem custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014657-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT11260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO GONCALVES 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: 0014657-79.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EXECUTADO: SANDRO 

GONCALVES DA SILVA Vistos, etc. Proceda-se a busca e apreensão do 

mandado expedido, sem custos de diligência. Oficie-se à Diretoria do 

Fórum para apurar a desídia do meirinho. Não sendo encontrado o 

mandado, sequer na Central de mandados, no prazo legal, certifique-se e 

expeça-se outro para cumprimento, sem custos às partes. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043357-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA VIEIRA (EXECUTADO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041440-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO OLIVEIRA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041440-86.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: RICARDO 

OLIVEIRA CONCEICAO Vistos, etc. Oficie-se como o postulado, após 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008703-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008703-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: LUCILENE DOS SANTOS ALVES Vistos, etc. Oficie-se como 

o postulado, após diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0058874-47.2015.8.11.0041

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:

A. BORGES GONZALES COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR GONZALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0058874-47.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: A. BORGES GONZALES COMERCIO E SERVICOS - ME, 

JULIO CESAR GONZALES Vistos, etc. O ofício pretendido já foi expedido. 

Assim, deverá o autor dar prosseguimento ao feito no prazo legal e após, 

conclusos. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1035196-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A F PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-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: 1035196-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: M A F 

PINHEIRO - ME, MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO Vistos, etc. 

Oficie-se como o postulado e deverá o autor dar prosseguimento ao feito 

no prazo legal. Após, conclusos Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018427-63.2016.8.11.0041

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:

FRANK GARCIA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018427-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: FRANK GARCIA DE JESUS Vistos, etc. 

Oficie-se como o postulado e deverá o autor dar prosseguimento ao feito 

no prazo legal. Nada sedo requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046863-27.2019.8.11.0041

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:

ROOSEVELT BISPO FERREIRA (EXECUTADO)

WILSON ALVES DINIZ JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046863-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: WILSON ALVES DINIZ JUNIOR, ROOSEVELT 

BISPO FERREIRA Vistos, etc. Em face da resposta do Anoreg, oficie-se 

como o postulado, após diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020958-13.2014.8.11.0041

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:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANSELMO RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODIVALDO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIETE MARTINS HIRSCH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA À PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060618-21.2019.8.11.0041

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:

FABIO FIGUEIRA AVENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060618-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: FABIO FIGUEIRA AVENA Vistos, etc. 

Oficie-se como o postulado, após diga-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022845-73.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO EXECUTADO: ESPÓLIO DE ODENIL SANT ANA DA SILVA 

REPRESENTANTE: FABIANO SOARES DA CRUZ, OLIVIO FERREIRA DA 

SILVA, HILDA DE SANT ANA E SILVA Vistos, etc. Deverá à parte autora 

providenciar a citação do herdeiro faltante, qual seja Fabiano Soares da 

Cruz, no prazo legal e após, analisarei pedido de pesquisas de bens. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060680-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

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 
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(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052908-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

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:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REU)

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (REU)

JANAINA DA SILVA NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1052908-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BB.LEASING 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: RONDON & NASCIMENTO LTDA 

ME - ME, ANTONIO JOSE CATARINO RONDON, JANAINA DA SILVA 

NASCIMENTO Vistos, etc. Oficie-se como postulado pelo autor, apenas em 

relação as partes não citadas. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 5084922-44.2020.8.09.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOGLIA COSMETICOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco 

indicados aos autos ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056625-26.2015.8.11.0041

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:

ANA PAULA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

TANIA MARIA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id: 30143432 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047708-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE APARECIDA DE QUEIROZ MOURA (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, fazendo o depósito do valor solicitado na 

conta e banco indicados aos autos, no prazo legal.

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)

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 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043508-07.2011.8.11.0041

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:

AEROCOR TAXI AEREO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROGERIO GAMBA (EXECUTADO)

JANETE RUBIRA PEDRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora indicar endereço de localização do bem indicado a 

penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010985-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALSON DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042683-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE TENUTA (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre as respostas de ofícios 

acostadas aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003496-21.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN PATRICIA DOURADO ALVES OAB - 947.714.991-87 

(REPRESENTANTE)

 

Deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-88.2020.8.11.0041

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:

MARIO MARCIO MALHEIROS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0025930-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E X DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

JOAO EUDES XAVIER DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

 

Devera a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022119-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO OAB - MT10339-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037789-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROBERTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005471-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar a restituição do bem à parte 

requerida, em cinco dias, conforme decisão do RAI, sob pena de incidir a 

multa ali posta. Após,aguarde-se julgamento do referido recurso e 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026517-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos 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, 

11.03.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042739-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI OAB - 173.359.258-00 (REPRESENTANTE)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022336-11.2019.8.11.0041

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:

FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS (EXECUTADO)

 

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 
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dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038326-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA (REU)

VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE (REU)

FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE (REU)

VIRE PARTICIPACOES LTDA (REU)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar os ofícios expedidos e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0027653-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida realizar o pagamento do saldo remanescente 

atualizado, conforme certidão de id. 30164305, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

1008480-48.2017.8.11.0041 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXEQÜENTE(S): SICREDI CENTRO NORTE ADVOGADO DA PARTE 

EXEQÜENTE(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI EXECUTADO 

(A,S): CARLOS ALBERTO DA SILVA INTIMANDO(A,S): CARLOS 

ALBERTO DA SILVA - CPF: 429.534.481-87 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 21/03/2017 VALOR DO DÉBITO: 88.938,71 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para efetuar o pagamento da condenação atualizada no valor de 

R$ 38.476,47 (trinta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e 

quarenta e sete centavos), em 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de multa de dez por cento e penhora. 

Cuiabá - MT, 11 de março de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira 

Araújo e Medeiros Gestora Judiciária Segunda Vara Especializada Direito 

Bancário

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039111-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (EXECUTADO)

SHEBLY L M GHO - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1039111-38.2018.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL 

ADVOGADO DA PARTE EXEQÜENTE(S): RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO EXECUTADO (A,S): SHEBLY L M GHO - ME e SHEBLY LUTHIAN 

MECHAILEH GHO CITANDO(A,S): SHEBLY L M GHO - ME - CNPJ: 

22.156.995/0001-17 e SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO - CPF: 

050.154.011-32 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/11/2018 VALOR 

DO DÉBITO: R$ 23.941,42 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA para, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 

expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), 

ressaltando que não havendo pagamento será expedido mandado de 

penhora e o senhor Oficial de Justiça efetuará a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: A Exequente é credora das Executadas da quantia 

provisória de R$ 23.941,42 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e um 

reais e quarenta e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito 

Bancário n. 1115-7, referente à concessão de limite de crédito no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Cédula foi emitida em 09/03/2018 e tinha 

por vencimento final em 21/09/2018. No entanto, não houve o resgate 

integral do crédito concedido, dando ensejo a presente ação, conforme 

expressa previsão contratual. Não obstante referido débito ter sido objeto 

de Cédula de Crédito Bancária, devidamente assinada pela primeira 

Executada na qualidade de emitente, bem como pela segunda como 

avalista, reforçando a condição de devedoras, a Exequente teve 

dificuldades de receber sua prestação desde a implementação do termo, 

apesar de ter se desincumbido do ônus que lhe competia e das inúmeras 

tentativas de solução amigável do impasse. Desse modo, a Exequente é 

credora das Executadas na importância líquida, certa e exigível de R$ 

23.941,42 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e 

dois centavos). ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) 

executado(a,s) de que, independentemente da realização ou não da 

penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 

embargos. Não havendo resposta no prazo especificado, será decretada 

a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 11 de março de 

2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora 

Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037714-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARIO ROSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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: 

1037714-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JUCIMARIO ROSA DIAS REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado no efeito 
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suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (EXECUTADO)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001036-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA, AUGUSTO 

ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado no efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014145-38.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-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: 

0014145-38.2012.8.11.0041. EXECUTADO: MARCO POLO DE FREITAS 

PINHEIRO EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder no 

prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

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:

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (REU)

JUSCELINA FRANCA NETA (REU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (REU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

JESSYCA NAGANO BEZERRA OAB - MT17185/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: 

1020862-10.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME, JUSCELINA FRANCA NETA, 

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR, KLEBIO LOURENCO DE 

LIMA Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação.Nada 

sendo requerido, arquive-se. Ao contrário, conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016443-10.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

EXECUTADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN CURADOR: 

MARIA LUZIANE RIBEIRO Vistos, etc. Em face do postulado pelo autor (id. 

30042007), proceda-se com a suspensão da ação até o julgamento do 

Recurso por ele ali indicado.Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão 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 

(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))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0032809-25.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: PENTAGONO.COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - EPP, JOSE CLAUDIO FANINI, JOAQUIM 

FERREIRA DOURADINHO NETO Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, 

sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.03.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005702-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DA CRUZ NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a pose plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11.03.20

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031845-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031845-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP, AMARILDO 

ANDRADE DO AMARAL, ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL Vistos, 

etc. Homologo a desistência da penhora para surtir seus efeitos legais. 

Intime-se o autor para proceder à adequação do contrato em face da 

alteração de juros do contrato, diante dos julgados acostados nos autos 

(id. 27597324). Após, expeça-se carta precatória para proceder 

penhora/avaliação e demais atos executórios dos bens indicados pelo 

credor, se de propriedade da parte executada, o que deverá ser 

comprovado. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010926-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA CORREA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010926-19.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA CRISTINA CORREA 

FERREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. 

Anote-se. 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 a 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 gratuita 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, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 

todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010985-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALSON DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010985-07.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: VALSON DE SOUZA NEVES 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, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005214-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005214-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RENATO SILVESTRE 

DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005175-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005175-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EXPEDITO FERREIRA 

DE LIMA NETO REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002112-18.2020.8.11.0041

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:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002112-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, 

no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no 

feito. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1028826-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELEN CAROLINA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028826-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): HEVELEN CAROLINA 

LOPES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0006314-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BOABAID BERTAZZO OAB - MT8794-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0006314-31.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. O advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve 

inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada 

manifestou nos autos. As duas intimações constaram a advertência de 

que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem 

manifestação da parte autora ou seu advogado, deixando transcorrer o 

prazo assinalado sem nada manifestar, conforme já certificado. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem 

que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual. Não há como 

o requerido manifestar nos autos, pois ainda não faz parte da relação 

processual. Vejam que insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado. Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 
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exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014007-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (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 SENTENÇA 

Processo: 0014007-76.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: MIGUEL LUIZ DE 

ALMEIDA PINTO EXECUTADO: BANCO ITAUBANK S.A Vistos, etc. Em 

melhor análise aos autos, verifica-se dispensável nova perícia, 

prevalecendo até então aquela homologada nos autos no id. 24654514, 

onde foi apurado que a parte autora pagou a mais à Instituição Financeira, 

do contrato ditado na inicial, a importância de R$ 6.772,08 (seis mil, 

setecentos e setenta e dois reais e oito centavos). Houve a atualização do 

valor no id. 24654514-Pág.5, pela Contadoria Judicial, e, no id. 27591464 

novamente nomeação de Perito Judicial, para proceder com a 

compensação de valores. Contudo, demonstrado ficou no Laudo do Perito 

(id. 24654514), a efetivação da compensação, tanto é que a parte 

requerida informou no id. 29352995, que procedeu com o pagamento dos 

valores pagos pela parte autora a mais, colacionando nos autos, no id. 

29352997, comprovante de pagamento. Desnecessário, portanto a 

nomeação do Perito no id. 27591464. Em face da manifestação da parte 

autora no id. 30080681 para levantamento dos valores depositados nos 

autos e depósito realizado pelo requerido, tenho por cumprida a obrigação. 

Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do 

CPC. Expeça-se alvará em favor do credor. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014007-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (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 SENTENÇA 

Processo: 0014007-76.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: MIGUEL LUIZ DE 

ALMEIDA PINTO EXECUTADO: BANCO ITAUBANK S.A Vistos, etc. Em 

melhor análise aos autos, verifica-se dispensável nova perícia, 

prevalecendo até então aquela homologada nos autos no id. 24654514, 

onde foi apurado que a parte autora pagou a mais à Instituição Financeira, 

do contrato ditado na inicial, a importância de R$ 6.772,08 (seis mil, 

setecentos e setenta e dois reais e oito centavos). Houve a atualização do 

valor no id. 24654514-Pág.5, pela Contadoria Judicial, e, no id. 27591464 

novamente nomeação de Perito Judicial, para proceder com a 

compensação de valores. Contudo, demonstrado ficou no Laudo do Perito 

(id. 24654514), a efetivação da compensação, tanto é que a parte 

requerida informou no id. 29352995, que procedeu com o pagamento dos 

valores pagos pela parte autora a mais, colacionando nos autos, no id. 

29352997, comprovante de pagamento. Desnecessário, portanto a 

nomeação do Perito no id. 27591464. Em face da manifestação da parte 

autora no id. 30080681 para levantamento dos valores depositados nos 

autos e depósito realizado pelo requerido, tenho por cumprida a obrigação. 

Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do 

CPC. Expeça-se alvará em favor do credor. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010286-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010286-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): REGINA MARIA DA 

COSTA REU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Homologo, por 

sentença, a desistência da ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo 

EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Custas 

processuais a serem arcadas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022760-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-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: 1022760-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, VANDERSON 

LOBIANCO DE ALMEIDA Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o 

processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas 

conforme acordado entre as partes. Proceda-se o desbloqueio de valores 

penhorados. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022760-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 170 de 535



Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-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: 1022760-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, VANDERSON 

LOBIANCO DE ALMEIDA Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o 

processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas 

conforme acordado entre as partes. Proceda-se o desbloqueio de valores 

penhorados. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001918-18.2020.8.11.0041

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:

NILTON CEZAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001918-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: NILTON CEZAR DE SOUZA Vistos, etc. A parte autora, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final. 

Instruiu seu pedido com documentos acostado na inicial. A liminar foi 

concedida e efetivada a citação. Regularmente citada a parte requerida 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar 

mora na forma determinada nos autos. Vieram-me conclusos os autos, 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente 

Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final. O processo encontra-se maduro para receber decisão, 

dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado 

na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de Processo Civil. A parte 

requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer o prazo assinalado 

sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme certificado no 

processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência de 

contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando a parte requerida intimada que deverá após quinze dias do 

trânsito em julgado, proceder ao pagamento da condenação, sob pena de 

multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060445-94.2019.8.11.0041

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:

JOANA TOMICHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060445-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOANA 

TOMICHA Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com 

documentos acostado na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a 

citação. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar resposta ou purgar mora na forma 

determinada nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II do Código de Processo Civil. A parte requerida foi citada nos 

autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta 

ou purgar a mora, conforme certificado no processo, razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia. A ausência de contestação e purgação de mora 

como determinado nos autos, caracteriza a inércia da parte requerida não 

demonstrando ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem apresentar resposta ou 

purgar a mora. Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na 

inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e 

estes acarretam as conseqüências jurídicas ali apontadas. Até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito 

a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor 

o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor 

está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a 

restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

ficando a parte requerida intimada que deverá após quinze dias do trânsito 

em julgado, proceder ao pagamento da condenação, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060445-94.2019.8.11.0041

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:

JOANA TOMICHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 171 de 535



RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060445-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOANA 

TOMICHA Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com 

documentos acostado na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a 

citação. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar resposta ou purgar mora na forma 

determinada nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II do Código de Processo Civil. A parte requerida foi citada nos 

autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta 

ou purgar a mora, conforme certificado no processo, razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia. A ausência de contestação e purgação de mora 

como determinado nos autos, caracteriza a inércia da parte requerida não 

demonstrando ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem apresentar resposta ou 

purgar a mora. Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na 

inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e 

estes acarretam as conseqüências jurídicas ali apontadas. Até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito 

a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor 

o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor 

está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a 

restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

ficando a parte requerida intimada que deverá após quinze dias do trânsito 

em julgado, proceder ao pagamento da condenação, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040318-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DE ALMEIDA MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040318-38.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

FRANCIELLE DE ALMEIDA MOREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Francielle de 

Almeida Moreria Amaral, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Obrigação De Fazer C/C Revisional De Contrato 

“Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência” contra Banco Bradesco 

Financiamento S/A e requereu a concessão de assistência judiciaria 

gratuita e designação de audiência de conciliação. Alegou, em síntese, 

que firmou com a requerida o contrato nº 0129153832 para financiar um 

veículo descrito na inicial no valor de R$ 38.285,52 (trinta e oito mil 

duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago 

em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.167,87 (um mil cento e sessenta 

e sete reais e oitenta e sete centavos), com o vencimento da 1ª parcela 

em 30/06/2018 e a última em 30/05/2022 e que o contrato totalizara a 

importância de R$ 56.057,76 (cinquenta e seis mil e cinquenta e sete reais 

e setenta e seis centavos). Afirmou que a taxa aplicada ao contrato na 

condição de juros da operação de 1,65 % ao ano e 21,72 % ao mês, tendo 

como Custo Efetivo Total do contrato de 2,02% ao ano e 27,06% ao mês e 

mesma época da contratação entre as partes em 28/05/2018, a taxa de 

juros perante o Banco Central era a menor, a saber: 1,48% a.m e 19,23%. 

No mérito, delimitou as obrigações contratuais controvertidas em 

cumprimento ao art. 330 §2º do CPC. Sustentou a impertinência da 

cobrança de juros capitalizados. Aduziu que as taxas de juros 

remuneratórias cobradas estão acima da taxa média do mercado 

requerendo a redução dos juros para o patamar de 1,65% ao mês. 

Asseverou sobre a ausência da mora em face dos encargos excessivos 

cobrados no período de normalidade. Questionou a cobrança da comissão 

de permanência cumulada com outros encargos. Postulou pela concessão 

de tutela de urgência para a exclusão do nome da requerente dos órgãos 

de proteção a crédito, manutenção de posse do veículo e consignação em 

pagamento do valor incontroverso da parcela no montante de R$ 943,31 

(novecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos). Rogou pela 

procedência da ação. Juntou documentos de id. 23891136/23891444. A 

justiça gratuita foi indeferida no id. 23897087. Inconformada a parte autora 

interpôs Agravo de Instrumento de id. 24774984/24774986 no qual foi 

dado provimento para conceder os benefícios da justiça gratuita conforme 

acórdão de id. 24864671. A tutela de urgência foi indeferida de acordo 

com a decisão de id. 24898774. Em resposta o requerido id. 26386890, fez 

uma síntese das alegados na inicial. Arguiu em sede de preliminar a 

inépcia da inicial pelo não cumprimento do art. 330, § 2º e 3º do CPC. No 

mérito, sustentou que não há que falar em anulação ou revisão das 

cláusulas pactuadas em virtude de ausência de vício na declaração de 

vontade do autor em pactuar o acordado. Discorreu sobre a Cédula de 

Crédito Bancária e que somente a via do credor será negociável conforme 

art. 29 da Lei nº 10.931 que a regulamenta. Asseverou sobre a não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Afirmou sobre a legalidade 

dos juros remuneratórios e que estes não estão mais limitados conforme 

texto constitucional. Aduziu sobre a legalidade da capitalização dos juros 

e a inexistência de onerosidade excessiva. Destacou que a utilização da 

Tabela Price não significa anatocismo. Rebateu a cobrança de comissão 

de permanência. Declarou a legitimidade da cobrança dos encargos 

previstos no contrato. Elucidou que o autor está regulamente constituído 

em mora. Aduziu sobre a legalidade da aplicação da multa contratual que 

constitui uma penalidade pelo não cumprimento da obrigação no prazo 

determinado. Anunciou sobre o imposto de operações financeiras – IOF. 

Aduziu sobre a inexistência de irregularidades na cobrança de as tarifas 

que compõe o quadro do “Custo Efetivo Total”, tais como Tarifa de 

Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bens, Registro de Contrato e o Seguro 

contratado. Pleiteou a compensação e recálculo do contrato na hipótese 

de condenação. Destacou que as tarifas que compõe o quatro de Custo 

Efetivo Total são de conhecimento da requerente e são lícitas e atendem 

ao Princípio da transparência e da Informação consumerista. Sustentou a 

legalidade das cobranças de Tarifas conforme decisão do Recurso 

Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 

1.639.259/SP, como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bens, 

Registro de Contrato. Refutou o pedido de concessão da tutela antecipada 

pretendida. Impugnou o pedido de manutenção da posse e a inversão do 

ônus da prova. Recusou o pedido consignatório do valor incontroverso da 

parcela. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

26387391/26387395. O autor apresentou réplica à contestação id. 

27579355, ratificando as teses iniciais. Vieram-me conclusos os autos 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de 

Obrigação De Fazer C/C Revisional De Contrato “Com Pedido De Tutela 

Provisória De Urgência” contra Banco Bradesco Financiamento S/A com a 

pretensão de concessão da justiça gratuita; afastar a cobrança de 

capitalização de juros; redução dos juros remuneratórios para 1,65% ao 

mês; exclusão dos encargos moratórios; afastar a tarifa de avaliação; 

consignação do valor incontroverso; concessão de tutela para retirar o 

nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito e manutenção da 

posse do veículo. Por seu turno, o requerido arguiu o descumprimento do 

art. 330 §2º e 3º do CPF; refutou o pedido de inversão do ônus da prova; 

asseverou sobre a legalidade do contrato; que não há cobrança de juros 
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capitalizados e licitude dos juros e encargos contratuais. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas, denota-se que o feito independe de 

produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de 

direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos visto que a 

pretensão da demanda é a revisão a Cédula de Crédito bancário nº 

0129153832 foi acostada aos autos no id. 23891441. Cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que as matérias 

tratadas tem cunho documental e de direito, estando o processo apto para 

julgamento. Com relação a preliminar de inépcia da inicial pela falta de 

cumprimento do art. 330 § 2º do CPC, não merece guarida, pois não há 

fundamento do excesso de valores, e sim, questionamento sobre a 

legalidade cobrança de encargos contratuais, no qual pretende exclusão 

de alguns, além de apresentar o valor que entende como incontroverso. 

Rejeito pedido. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o 

produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do 

STJ. Primeiramente, em vista do julgamento referente as tarifas referente 

serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem 

pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – 

SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às 

matérias ali afetadas (Recurso Especial Nº 1.578.553/SP -julgamento em 

28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos 

vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo 

exemplificado. Referente as despesa de Tarifa de Avaliação do bem (R$ 

450,00), ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. Nesses termos, podemos perceber 

que foram cobrados no contrato conforme especificação na cláusula 

“cláusula III -Características da Operação e CET” referida tarifa foi 

devidamente indicadas no negócio jurídico e de acordo com o julgamento 

acima indicado declaro sua validade. Quanto à questão de fundo, convêm 

salientar que o contrato questionado foi juntado aos autos id. 23891441. 

Constata que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de 

mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não 

havendo reparo a ser feito, sendo que os juros remuneratórios pactuados 

não possuem a abusividade narrada na inicial. Os percentuais fixados no 

contrato descrita na cláusula “V – Encargos Remuneratórios (juros da 

operação)” estão dentro de valor de mercado, ou seja, 1,65% ao mês, 

sendo 21,72% ao ano. Restando, referidas taxas inferiores à taxa média 

do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período 

na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente 

o pleito da requerente nesse ponto. Já há muito tem pacificado de que a 

Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – 

Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. 

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

cobrados no contrato, ora firmado entre as partes. Vejam que a CET 

(Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, mais as 

despesas autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela 

fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros 

mensal. Ou seja, não é que os juros aplicados no contrato sejam 

diferentes do contratado, mas foi autorizado a inclusão de outras 

cobranças, como as tarifas e taxas pactuadas, que acabou por aumentar 

o valor ali fixando o patamar de 2,02% ao mês e 27,06% ao ano como 

anuído pelas partes e no qual resta lícita. Com relação a capitalização de 

juros já está pacificado que é permitida e consolidada quando no contrato 

bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente 

para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, no 

negócio jurídico a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na 

forma acima determinada, sendo devida sua aplicação. Aliás, foi 

devidamente prevista a cobrança conforme clausulas – “Encargos 

Remuneratórios”. Do mesmo modo, cai por terra o questionamento da 

Tabela Price, pois a capitalização na forma firmada não merece alteração. 

No caso a Tabela price é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas 

fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Quanto aos 

encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, 

a incidência de juros de mora de 1% ao dia, juros remuneratórios 

operação em atraso, e multa de 2%, conforme indicado na item 

“Consequências do Atraso no Pagamento”, sem a incidência de comissão 

de permanência como alegando pelo requerente. Encargos legais e 

compatíveis entre si, valor autorizado por Lei e obedece ao limite do CDC. 

O questionamento sobre comissão de permanência resta prejudicado, pois 

não pactuado pelas partes e não houve sua cobrança. Não há como 

acolher o pedido de consignação em pagamento, considerando que não 

houve a comprovação da recusa da parte requerida em receber o valor 

das parcelas contratadas e a forma da parte autora pretender o depósito 

das parcelas vencidas e vincendas diverge da forma avençada que não 

induz a abusividade. Aceitar tal depósito realizado nos autos acarretaria 

em alterar contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado. Em 

contrapartida, não foi demonstrado os requisitos necessários nos termos 

do art. 539 e seguintes do NCPC. É autorizada a revisão contratual quando 

há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, o 

que não ocorre no presente caso concreto, devendo prevalecer o 

avençado. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o 

contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se 

falar em abusividade do contrato como alegado pela requerente. De outra 

banda resta prejudicado pedido de abster restrição cadastral, 

considerando que na inadimplência, se impõe. O mesmo se diga que 

abster o requerido de buscar o bem quando da mora, pois trata-se de 

direito garantido por Lei. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo e Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência e NÃO ACOLHO o pedido inicial com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do CPC, permanecendo os encargos como pactuados 

por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma 

avençada entre as partes. Considerando que a parte autora é beneficiária 

da Justiça Gratuita, isento-o do pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1033519-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033519-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IVONETE SANTOS DE 

SOUSA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Ivonete Santos de Sousa, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação 

Cautelar Exibitória C/C Ação De Indenização Por Dano Moral Não Entrega 

De Coisa Certa contra Banco do BMG S/A e requereu a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Alegou, em síntese, que o requerido está 

descontando de sua folha de pagamento diversos empréstimos e nunca 

teve acesso aos contratos bancários assinados para averiguar se os 

descontos são devidos. Asseverou que requereu administrativamente os 

contratos de acordo com os protocolos de nº 41665574 e 66256167, 

realizados nos dos dias 29/01/2019 e 08/07/2019. Arguiu sobre a tentativa 

da exibição dos documentos de forma administrativa. No mérito, requereu 

a exibição dos documentos para eventualmente exerceu qualquer direito 

no caso ajuizar ação revisional. Postulo a condenação em indenização por 

danos morais em face ao atraso injustificado na entrega dos contratos, e 

a criação da expectativa frustrada pelo não cumprimento. Informou que 

possui vários contratos bancários, porém não teve acesso as vias dos 

contratos e posteriormente os referidos foram objeto de renegociações de 

dívidas, os quais não foram anuídas, por essa razão, notificou a requerida 

para que apresentassem todos os contratos firmados nos últimos 5 

(cinco) anos. Entretanto, o requerido negou-se ao fornecimento de tais 

documentos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requereu a 

inversão do ônus da prova. Pleiteou a exibição do documento sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Rogou pela procedência da ação. 

Juntou documentos de id. 22172838/22172827. Os benefícios da justiça 

gratuita foram indeferidos (id. 22186122). Diante da falta de recolhimento 
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da guia de distribuição, o processo foi extinto conforme sentença de id. 

22971708 e após a oposição de embargos de declaração (id. 23361924) 

com documentos de id. 23361927/23361930, no qual foi provido e 

declarado a nulidade da sentença, concedendo a justiça gratuita (id. 

23893518). O requerido (id. 25402397) apresentou contestação. No 

mérito, sustentou sobre a ausência de comprovação de negativa para 

exibição dos documentos. Refutou a repetição do suposto indébito. Aduziu 

sobre a inexistência de dano indenizável por não haver nexo de 

causalidade. Asseverou a apresentação tempestivamente dos contratos. 

Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

25402399/25402409. O requerente apresentou réplica a contestação (id. 

26370910), e ratificando os termos da inicial e não se manifestou sobre os 

contratos apresentados. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Cautelar Exibitória C/C 

Ação De Indenização Por Dano Moral Não Entrega De Coisa Certa contra 

Banco do BMG S/A com a pretensão das exibição dos contratos 

assinados que justifiquem os descontos em sua conta bancária. Por seu 

turno, o requerido arguiu ausência de recusa na apresentação dos 

documentos e acosta no feito os contratos. Considerando que a matéria 

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, 

encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo 

ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos 

do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Podemos verificar que o 

pedido administrativo foi realizado por meio dos protocolos indicados na 

inicial. O Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie. 

Entretanto, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento 

em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Assim, a 

exibição é ordinária e satisfativa de direito, onde foi aplicado o rito 

ordinário nos termos do art. 318 do NCPC. Verifica-se a possibilidade do 

direito da autora em obter informações sobre os documentos ditados na 

inicial, para ter ciência real de seu conteúdo. Observa-o entendimento do 

STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é 

cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor. Para tanto, 

faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua 

propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 

Entendo preenchidos os requisitos para o ajuizamento desta demanda. O 

requerido não demonstrou que quando da contratação tenha entregue a 

documentação a parte autora, que era seu dever. Entretanto, veio aos 

autos de juntou a documentação, a qual não foi impugnada pela parte 

autora, reputando-se satisfeita com a obrigação. Assim, caberia a parte 

autora demonstrar que o requerido não atendeu o pedido, não acostando 

documentos de forma satisfatória a a ausência de algum contrato, mas 

neste aspecto, quedou-se inerte. Dessa forma, tenho que negócio jurídico 

acostado nos autos é suficiente para atendimento da pretensão indicada 

na inicial, reputando satisfeita a obrigação. A presente ação tem como o 

objetivo a exibição de documentos, medida esta que não ostenta mais o 

caráter incidental, mas mero incidente de processo, no qual o Juízo não se 

pronunciará sobre a ocorrência ou não do fato e suas consequências 

jurídicas nos termos do art. 382, §2º do CPC. Entendo que toda a 

documentação requerida foi acostada aos autos. Não, houve, desta 

maneira, oposição à produção antecipada da prova. “EMENTA: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - 

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A jurisprudência do STJ caminha 

no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, 

são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de 

documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a 

recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em 

fornecê-los. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise 

dos elementos fáticos e probatórios dos autos, entendeu que não houve 

resistência na apresentação dos documentos requeridos no incidente de 

produção antecipada de provas. Assim, para se rever tal entendimento 

demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos 

autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno 

desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA 

– INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de 

produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à 

pretensão autoral (STJ – AREsp 1144168/MA)” (TJMT - Ap 145078/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) Entendo 

que o requerido não resistiu à pretensão da autora, razão pela qual não 

deve arcar com o ônus sucumbencial. Diante da falta de impugnação 

específica sobre a apresentação dos documentos pelo réu, declaro 

satisfeita a presente demanda, de forma que entendo satisfeita a 

obrigação posta da liminar, pois o requerido trouxe aos autos toda a 

documentação que a autora queria produzir. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Produção Antecipada de Provas, com fundamento no 

que dispõe os artigos 485-I do Novo Código de Processo Civil ACOLHO o 

pedido inicial e declaro satisfeita a obrigação com relação a produção 

antecipada de provas pelo requerido. Deixo de condenar o requerido na 

sucumbência diante dos fundamentos acima. Com o transito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007540-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRLANE COELHO CANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007540-78.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: IRLANE COELHO CANO Vistos, etc. Homologo, por sentença, 

a desistência da ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o 

processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Recolha-se mandado sem cumprimento e caso 

tenha sido cumprido proceder à restituição do bem a parte requerida. 

Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054692-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS GALIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

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: 1054692-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO 

DOMINGOS GALIANO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Proceda-se com a 

exclusão da certidão contida no id. 28705537 Pág. 1 e id. 29200897, visto 

que não houve sentença prolatada nos autos, naquela fase processual, 

para a remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça, como ali posto e 

tão pouco, transito em julgado. Antonio Domingos Galiano devidamente 

qualificado nos autos ingressou com a presente Ação Revisional de 

Contrato c/c Consignação em Pagamento e Tutela de Evidência contra 

Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Inicialmente requereu 

os benefícios da justiça gratuita. Elucidou sobre a realização de audiência 

de conciliação. Sustentou que realizou um empréstimo pessoal junto à 

parte requerida (Contrato nº 050610000275), firmado em 14/10/2015 no 

valor total de R$ 1.288,09 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e nove 

centavos), sendo parcelado em 12(doze) vezes de R$ 372,00 (trezentos 

e sessenta e dois reais). Asseverou que fora aplicado a taxa de juros 
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mensal de 22% a.m., contudo, de acordo com a tabela de taxas de juros 

das operações ativas do BACEN, a taxa média de mercado na época 

avençada para modalidade era de 7,42% a.m, devendo ser aplicada a 

referida. Asseverou sobre a abusividade do contrato firmado entre as 

partes, em decorrência do valor pago a maior, após revisão a taxa média, 

correspondente a R$1.078,94 (um mil e setenta e oito reais e noventa e 

quatro centavos), tendo em vista que pagou quitou o contrato com uma 

renegociação. Sustentou que, nessa renegociação formou um novo 

contrato, este sob o n. 050610000643, firmado em 13/01/2017, no valor 

total de R$ 2.839,29 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove 

centavos), parcelado em 12 vezes de R$ 675,00 (seiscentos e sessenta e 

cinco reais), e que fora aplicado juros no patamar de 22% ao mês, sendo 

que a taxa média para créditos da mesma modalidade era de 7,60% ao 

mês. Asseverou que, em relação ao referido contrato, pagou cinco 

parcelas, pagando a maior a importância de R$ 2.119,27 (dois mil cento e 

dezenove reais e vinte e sete centavos). Elucidou que as parcelas 

vencidas, tem-se o saldo devedor de R$ 8.096,04 (oito mil e noventa e 

seis reais e quatro centavos). Destacou que, compensando os valores 

pagos a maior com o valor devido, resta ainda um saldo devedor que 

monta em R$4.897,83 em favor do Requerido. Elucidou sobre o princípio da 

transparência e ressaltou sobre a onerosidade excessiva. Destacou 

sobre a boa-fé objetiva. Ressaltou sobre o direito de revisão contratual, da 

onerosidade excessiva e cobrança acima da taxa média de mercado e da 

compensação dos valores pagos a maior. Requereu que seja concedida a 

consignação em pagamento, da importância de R$ 4.897,83 (quatro mil 

oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), parcelado em 

trinta vezes iguais de R$ 163,27 (cento e sessenta e três reais e vinte e 

sete centavos), bem como, seja excluído o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, tais quais SPC e SERASA. Pugnou pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Juntou 

documentos nos ids. 26375035 - Pág. 1/ 26375040 - Pág. 6. A justiça 

gratuita foi concedida, nos termos da decisão de id. 26392537 e indefiro a 

tutela urgência. A parte autora no id. 27415771 - Pág. 1 informou a 

interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que 

indeferiu a tutela de urgência, contudo, também teve indeferida a liminar, 

nos termos do V. Acórdão de id. 27684986. A parte requerida apresentou 

contestação (id. 27818266). Fez um breve resumo da demanda. 

Preliminarmente requereu o indeferimento da Inicial, nos termos do §2º do 

art. 330 do Novo Código de Processo Civil, bem como carência da ação, 

em decorrência da falta de interesse processual, nos termos do art. 330, 

III, do CPC. Sustentou que as partes celebraram os seguintes contratos, 

Contrato nº 050610000643 – celebrado na data de 13.01.2017, onde foi 

concedido o valor R$ 2.839,29 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e 

vinte e nove centavos), para pagamento de 12 parcelas mensais, fixas e 

consecutivas de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), contrato 

este que encontra-se em aberto, desde a parcela 6ª. Contrato nº 

050610000275 – celebrado na data de 14.10.2016, onde foi concedida a 

importância de R$ 1.288,09 (um mil e duzentos e oitenta e oito reais e nove 

centavos), para pagamento em 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas 

de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), contrato este já quitado. 

Asseverou que a parte autora autorizou expressamente que os 

descontos poderiam ser feitos parceladamente em sua conta corrente, de 

acordo com o saldo existente, até que fosse atingido o valor da parcela 

contratada. Destacou ainda, que poderia acrescer aos valores das 

parcelas os encargos moratórios contratados em razão do inadimplemento 

do contrato, o que foi devidamente aceito pela parte requerida. Afirmou 

que não há qualquer irregularidade/ilegalidade nos descontos realizados, 

já que a parte requerida está cobrando apenas os valores devidos em 

razão do contrato celebrado e inadimplido. Asseverou sobre o dever de 

cumprimento do contrato firmado entre as partes e ressaltou sobre a 

inexistência de ilegalidade e abusividade nos juros pactuados. Elucidou 

que não prospera o pedido de restituição em dobro, pois não existe má-fé 

do Banco. Asseverou sobre a impossibilidade da concessão da inversão 

do ônus da prova, bem como da necessidade de manutenção de 

indeferimento da tutela antecipada pleiteada e da impossibilidade de 

consignação dos valores pretendidos na inicial. Asseverou da 

possibilidade de inclusão do nome da parte autora nos Órgãos restritivos 

de crédito. Pugnou pelo acolhimento das preliminares e improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Juntou documentos no id. 27818267/ id. 

27818276. A parte requerida pleiteou pelo julgamento antecipado da lide no 

id. 28374639. Ao id. 28655460 a parte requerida apresentou 

contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte 

autora (id. 27415771) e documentos no id. 28655464 - Pág. 1/28655465 - 

Pág. 69. A parte autora apresentou réplica (id. 29428346) à contestação 

ratificando as teses da inicial. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Tutela de 

Evidência contra Crefisa S/A Crédito, com a pretensão de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita; adequação dos juros remuneratórios do 

Contrato nº 050610000275, firmado em 14/10/2015 de 22% a.m., para 

7,42% a.m, taxa esta aplicada na época da feitura do contrato e no 

contrato n. 050610000643, os juros de 22% ao mês, para 7,60% ao mês; 

compensação dos valores pagos a maior; a consignação em pagamento, 

da importância de R$ 4.897,83 (quatro mil oitocentos e noventa e sete 

reais e oitenta e três centavos), parcelado em trinta vezes iguais de R$ 

163,27 (cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos); exclusão 

do o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA)e 

a inversão do ônus da prova. Por sua vez, o requerido arguiu a ausência 

do cumprimento do art. 330, §2º do CPC; ausência de interesse 

processual pela não comprovação da cobrança indevida; sustentou que a 

parte autora autorizou expressamente que os descontos poderiam ser 

feitos parceladamente em na conta corrente, de acordo com o saldo 

existente, até que fosse atingido o valor da parcela contratada; que 

poderia acrescer aos valores das parcelas os encargos moratórios 

contratados em razão do inadimplemento do contrato. Que não há 

qualquer irregularidade/ilegalidade nos descontos realizados; que inexiste 

ilegalidade e abusividade nos juros pactuados; que não prospera o pedido 

de restituição em dobro; impossibilidade da concessão da inversão do 

ônus da prova; necessidade de manutenção de indeferimento da tutela 

antecipada pleiteada; impossibilidade de consignação dos valores 

pretendidos na inicial; possibilidade de inclusão do nome da parte autora 

nos Órgãos restritivos de crédito. Compulsando os autos, como as razões 

explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de 

provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da 

prova a matéria é de direito e documental, não necessitando proceder a 

dilação probatória, pois a própria parte autora acostou nos autos (id. 

26375039 - Pág. 1/ 26375040 - Pág. 5) documentos hábeis para o 

julgamento da lide, como os Contratos ditados na inicial e seus respectivos 

demonstrativos de custos efetivos. Inclusive também a parte requerida 

apresentou os mencionados documentos no id. 27818271 - Pág. 1/ 

27818272 - Pág. 5. Portanto, documentos estes suficientes para 

julgamento do feito. Consigno que este Juízo irá se limitar nos pedidos 

descritos na inicial, visto que a parte requerida rebateu por pedidos 

sequer elencados na exordial. Primeiramente, cumpre analisar as 

preliminares arguidas em sede de defesa. Com relação a preliminar de 

inépcia da inicial pela falta de cumprimento do art. 330 § 2º do CPC, não 

merece guarida, pois não há fundamento do excesso de valores, e sim, 

questionamento sobre a legalidade cobrança de encargos contratuais, no 

qual pretende exclusão dos juros remuneratórios aplicados pela taxa 

aplicada à época da contratação. Rejeito. Quanto a preliminar arguida por 

carência da ação por falta de interesse processual, também não merece 

guarida. O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio 

necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre 

indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. 

(Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro 

Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, na espécie, se a 

parte autora sustenta que houve cobrança indevida dos juros e pleiteia a 

sua adequação/revisão, patente o seu interesse de agir (processual). 

Assim, a parte autora demonstrou a necessidade de um pronunciamento 

judicial. Rejeito. Quanto à questão de fundo, convêm salientar que o 

contrato nº 050610000275 (id. 26375039) e no contrato nº 050610000643 

(id. 26375040), em ambos, a taxa de juros foi pactuada de 22,00% ao mês 

e 987,22% ao ano conforme constante no “Quadro Resumo” dos 

respectivos contratos. Não obstante às instituições financeiras não 

estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança 

de juros exorbitantes, como no presente caso que possui 22,00% ao mês 

e 987,22%, de acordo Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do 

STF e Súmula 382 STJ. Dessa forma, em casos excepcionais, como o 

presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, 
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estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. De acordo com o 

posicionamento externado pelo STJ no REsp. 1.061.530/RS só se 

considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco 

Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas 

de acordo com a súmula 296 do STJ. É autorizada a revisão contratual 

quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros 

cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o 

avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de 

não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros 

de forma abusiva como demonstrado nos autos. Deste modo, os juros 

deverão ser substituídos, respectivamente no contrato nº 050610000275, 

de 22% a.m., para 7,42% a.m, e no contrato nº 050610000643, de 22% ao 

mês, para 7,60% ao mês, capitalizados, como ali postos, ou seja, nos dois 

contratos, os juros anuais são superiores aos mensais, portanto, patente 

a capitalização. Assim, no débito apurado nos contratos questionados 

nesta ação deverá incidir as taxas acima aplicadas de juros, de 7,42% 

para o contrato nº 050610000275, e 7,42% a.m para o contrato nº 

050610000643, para 7,60% ao mês, ambos capitalizados, de acordo com 

a taxa aplicada na época da contratação e pleiteada pela parte autora. No 

caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Ademais, apenas o fato de o 

contrato ser de adesão não implica que seja abusiva e não significa que o 

consentimento para sua formação seja viciado. O autor conhecida o valor 

total da obrigação desde o início do contrato. A boa-fé contratual não 

serve apenas para proteção do consumidor, mas também é instrumento de 

compatibilização do desenvolvimento econômico. Deverá o requerido 

moldar o débito proveniente dos contratos descritos na inicial, desde sua 

origem, como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou pago, restando 

prejudicado o pedido de consignação em pagamento, pois não restou 

caracterizado hipótese elencada no art. 335 do Código Civil, qual seja, 

recusa em receber pelo pagamento de débito. Na liquidação do julgado, 

havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos 

referidos descontos. Ao contrário, fica extinta a obrigação. É evidente 

ocorrendo pagamento à maios, paga que não haja enriquecimento sem 

causa, faculto a devolução de forma simples e atualizada. De outra banda, 

persistem os argumentos iniciais para exclusão do nome da parte 

requerente dos bancos de dados restritivos de crédito, se incluído, diante 

do que restou dirimido aqui nos autos. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente 

Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Tutela de 

Evidência e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe 

o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e concedo a tutela, para 

tão somente determinar que a parte requerida proceda com a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros de proteção em relação aos 

contratos aqui discutidos. Determino a revisão do contrato nº 

050610000275, para a incidência dos juros remuneratórios no percentual 

de 7,42% a.m e no contrato nº 050610000643, a incidência dos juros no 

percentual de 7,60% ao mês, ambos capitalizados. Concedo a tutela de 

urgência para determinar que até que ocorram as adequações dos 

contratos como aqui dirimido, deverá ser procedida à exclusão do nome 

da parte autora, nos órgãos de restrição ao crédito. Havendo saldo em 

favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos pagamentos. 

Ao contrário, fica extinta a obrigação. Em caso de pagamento à maior a 

devolução deve ser efetivada de forma simples e atualizada. 

Considerando que o autor decaiu da parte menor, condeno o requerido 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% da causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

ficando o requerido intimado a pagar a condenação e adequar contrato em 

quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por 

cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003291-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT14431-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERSON SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Vistos. Tendo em vista o interesse da parte Exequente quanto ao 

bloqueio/penhora de bens via BacenJud, determino a sua intimação para 

instruir os autos com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

de acordo com o que dispõe o art. 524, do CPC, no prazo de 10 dias. Às 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Alex Nunes de 

Figueiredo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025825-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIL CORREA DE ARRUDA (EXECUTADO)

OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (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: 1011957-79.2017.8.11.0041

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:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (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: 1048345-10.2019.8.11.0041

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:

OLINDA WARMELING HERDT (EXECUTADO)

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025662-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 
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A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021556-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-70.2017.8.11.0041

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:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046830-37.2019.8.11.0041

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:

FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA (EXECUTADO)

MONICA IGREJA LEITE DA FONSECA (EXECUTADO)

ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO (EXECUTADO)

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EXECUTADO)

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EXECUTADO)

JESSICA GIOVANNA RIVA (EXECUTADO)

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

JANETE GOMES RIVA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA E A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052150-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

RODOLFO LOZICH (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1048928-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1048928-92.2019.8.11.0041 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 

08.742.188/0001-55 (AUTOR(A)) CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 

019.893.171-97 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Certifico e dou fé que no 

Edificio Maruanã, n. 1894 da Avenida, as recepcionistas Franciele e 

Viviane efetuaram buscas nas listas de pessoas que trabalham no prédio 

e afirmaram que o nome do requerido CLEVERSON CAMPOS CONTO não 

consta, de forma que não foi possível a sua citação. /MT, 7 de março de 

2020. MARIA DOLORES ARAGAO PRIMCKA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001803-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PACELIUKA (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: 1001770-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERREIRA DAMACENO (EXECUTADO)

KEILA LELES MOREIRA SILVA (EXECUTADO)

KEILA LELES MOREIRA SILVA 01421782170 (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024031-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINO SANTOS DE MORAES 84348798168 (EXECUTADO)

JOSINO SANTOS DE MORAES (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036061-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME (REU)

IGOR DE BRITTES MANTOANI (REU)

VILAMIR JOSE MANTOANI (REU)

TAYUANA DE BRITTES MANTOANI (REU)
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DEPOSITE A PARTE CREDORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023300-38.2018.8.11.0041

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:

MARILDA MARQUES FONTES (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: 1035817-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VILELA (EXECUTADO)

D'CARLOS REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DO EXEQUENTE PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009661-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Vistos. Determino que as partes Autoras se manifestem acerca do 

petitório acostado no id. 29457973, em 15 dias, em consideração ao 

princípio do contraditório. Intimem-se. Cumpra-se. Alex Nunes de 

Figueiredo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023952-26.2016.8.11.0041

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:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse o pagamento do débito e nem a 

oposição de embargos pelo Executado. Certifico, ainda, que procedo a 

intimação do autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 

dias. CUIABÁ, 11 de março de 2020. SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018028-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (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: 1016055-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da portaria CGJ 142/2019, intimo a parte autora para depositar 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias. PORTARIA CGJ N. 142, 

DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 Regulamenta o cumprimento de mandados 

judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de 

processo eletrônico que tramita no sistema PJe, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. O CORREGEDOR-GERAL DA 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, regimentais e institucionais, e em conformidade à exposição de 

motivos exarada no Expediente CIA n. 0070316-94.2019.8.11.0000, 

RESOLVE: Art. 1º Regulamentar o cumprimento de mandados judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de processo 

eletrônico que tramita no sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. Art. 2º Salvo os casos em que a natureza do ato 

processual exija a intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais 

deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, bem como despacho do 

juiz da comarca-destino. Art. 3º A guia para pagamento da diligência 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção 

“cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento 

para o devido cumprimento. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da 

sua publicação. Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA (documento 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001768-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLANE APARECIDA MOREIRA MAIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001768-37.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: GISLANE APARECIDA 

MOREIRA MAIA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma 

análise inicial, consiste em documento com a aptidão para se reputar a 
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parte ré GISLANE APARECIDA MOREIRA MAIA como devedora da quantia 

expressada no pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, 

resta preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim 

sendo, determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da 

parte requerida GISLANE APARECIDA MOREIRA MAIA, para consecução 

no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento 

ou oferecimento de embargos, com a advertência do art. 702, caput, e §§ 

1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028145-50.2017.8.11.0041

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:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, renovo a intimação do autor para manifestar nos autos, no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013842-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE ALMEIDA (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: 1040215-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON (EXECUTADO)

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1051783-44.2019.8.11.0041

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:

RAQUEL MALAQUIAS (EXECUTADO)

M. M. CAMPOS COMERCIO - ME (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030670-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEX DIAS (REU)

 

CERTIFICO QUE O DEVEDOR NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO DÉBITO. 

MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003401-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES (REU)

M DE MARCHI - ME (REU)

 

PARA A PARTE CREDORA NO PRAZO DE CINCO DIAS DEPOSITAR 

DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036637-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SA (REU)

 

PARA A PARTE CREDORA DEPOSITAR DILIGENCIA PARA OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015388-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON COOPER COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015388-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JEFERSON COOPER COELHO Vistos etc. Tendo em vista que 

o sistema da INFOSEG é uma rede que reúne informações de segurança 

pública dos órgãos de fiscalização do Brasil, através do emprego da 

tecnologia da Informação e comunicação. A referida rede tem por objetivo 

a integração das informações de Segurança Pública, Justiça e 

Fiscalização, como dados de inquéritos, processos, de armas de fogo, de 

veículos, de condutores e de mandados de prisão, o que não tem nada 

haver com o presente caso, e ainda ser da obrigação do autor indicar o 

endereço do requerido para realização das intimações do requerido, razão 

pela qual indefiro o pedido de ID 28274851. Intime-se. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006355-05.2020.8.11.0041

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:

LUIZ FLAVIO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da contestação ID 

2986884 Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039116-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

GHO - CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (EXECUTADO)

SHEBLY L M GHO - ME (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: 1039366-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME (EXECUTADO)

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO (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: 1038447-07.2018.8.11.0041

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:

CARLOS JOSE GORGES (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (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: 1046474-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MORENO SILVA (EXECUTADO)

F MUSIC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034521-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA APARECIDA BELIZARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES LEITE OAB - MT11144-O (ADVOGADO(A))

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011713-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO SEABRA JUNIOR - ME (REU)

DEODATO SEABRA JUNIOR (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028592-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR BOTELHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016034-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (REU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (REU)

LAERCIO CALGARO (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060015-45.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052233-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME (REU)

EDSON LUIZ GATTO (REU)

NEIVA MAGALHAES BORGES GATTO (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046470-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFFICE AUTOMATION CENTER SERVICOS EIRELI - ME (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040577-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046546-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA ASSESSORIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA (REU)

 

Certifico que, em cumprimento ao respeitável Mandado, no dia 05/02/2020 

compareci novamente, retornando na segunda diligência com a segunda 

via do mandado na Av. Ribeirão Preto, Nº 1005, bairro CPA I, nesta Capital 

e após as formalidades legais e de estilo, não foi possível proceder a 

Penhora/Avaliação de bens e Intimação da requerida Hanna Assessoria e 

Segurança Privada Ltda, na pessoa de Elizabeth Aparecida de Brito, a 

qual declarou que está desempregada, que registrou um BO, pois sua 

empresa foi vítima de um golpe de R$ 100.000,00, que o endereço do 

mandado, o imóvel pertence ao seu sogro Benício e que não possui bens 

Penhoráveis, conforme ela escreveu no verso do mandado em anexo. O 

referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048195-29.2019.8.11.0041

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:

JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS ME - ME (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032406-87.2019.8.11.0041

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:

RAYSON RIBEIRO GARCIA OAB - DF06909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILVANI SIQUEIRA RONDON ARCANJO (REU)

 

PARA A PARTE CREDORA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL SOBRE OS 

EMBARGOS MONITÓRIOS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058666-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EI (REU)

RICARDO GABRIEL DE SOUZA (REU)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055046-84.2019.8.11.0041

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))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SALU (EXECUTADO)

MARCOS SALU REPRESENTACAO COMERCIAL - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055908-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILMES DE OLIVEIRA E 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: 1021807-60.2017.8.11.0041

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))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DIAS DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

ANA PAULA DIAS DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021807-60.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ANA PAULA DIAS DE CAMPOS - ME, ANA PAULA DIAS DE 

CAMPOS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO e ANA PAULA DIAS DE CAMPOS - ME e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036316-25.2019.8.11.0041

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:

THIAGO MOREIRA MARCANDALI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035185-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA SALETE BENETTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000325-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ALVES DA SILVA (REU)

J C MILANI -MADEREIRA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000325-85.2019.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) J C MILANI -MADEREIRA - ME - CNPJ: 

13.654.624/0001-74 (REU), VILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 

513.299.211-00 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, não foi possível 

proceder a Citação do polo passivo J C Milani - Madeireira - MRE, pois não 

localizei à Rua Padre Rolim no bairro CPA, pesquisei mapas, indaguei à 

alguns colegas oficiais, se êxito. Certifico finalmente, que verifiquei na 

Central de Mandados e fui informada que a Guia do ID 19372682 não foi 

utilizada. Diante do exposto, devolvo o mandado, no aguardo de novas 

determinações. Cuiabá/MT. 13 de fevereiro de 2020. Sirley Pereira 

Gonçalves Montanha. SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036597-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JESUS JOSE ALVES DA SILVA (REU)

LUZIA ALMEIDA DA SILVA (REU)

WILSON ALVES DA SILVA (REU)

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1036597-49.2017.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E 

EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.939.635/0001-04 (REU), JESUS JOSE 

ALVES DA SILVA - CPF: 112.285.201-00 (REU), LUZIA ALMEIDA DA 

SILVA - CPF: 304.312.631-91 (REU), WILSON ALVES DA SILVA - CPF: 

103.831.311-20 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, no dia 

28/02/2020 às 08h50min dirigi-me à Rua 28, Quadra 33, Casa 17, bairro 

Três Barras, nesta Capital, e não foi possível proceder a Citação do polo 

passivo Duda Taxi Lotação Turismo e Eventos Ltda - ME, Jesus José 

Alves da Silva, Luzia Almeida da Silva e Wilson Alves da Silva, pois 

verifiquei que o imóvel é residencial e não há empresa, falei com a Sra. 

Miraci Pereira dos Santos, e ela informou que faz trinta e hum anos que 

mora neste endereço e desconhece a empresa, tampouco as pessoas 

físicas citadas acima. Diante do exposto, devolvo o mandado, no aguardo 

de novas determinações. Cuiabá/MT. 28 de fevereiro de 2020. Sirley 

Pereira Gonçalves Montanha. SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002888-23.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

EXECUTADO: ELIZABETH DE ARAUJO LIMA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ELIZABETH DE ARAUJO 

LIMA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019033-91.2016.8.11.0041

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:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REU)

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA (REU)

 

PARA A PARTE CREDORA DEPOSITAR DILIGENCIA PARA OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032015-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMORIM DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1032015-06.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. CPF: 07.207.996/0001-50, GIANOTTI AMADOR 

MORAES GOMES CPF: 714.763.181-15, RICARDO NEVES COSTA CPF: 

137.285.858-07, RAPHAEL NEVES COSTA CPF: 279.112.988-07 POLO 

PASSIVO: REQUERIDO: LEANDRO AMORIM DE CARVALHO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar sobre a 

correspondência devolvida CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006101-03.2018.8.11.0041

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:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023909-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REU)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1023909-21.2018.8.11.0041 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (AUTOR(A)) BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - 

CNPJ: 22.221.336/0001-17 (REU), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - 

CPF: 802.081.851-00 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico ... Dirigi-me até o 

endereço constado da parte requerida e lá estando, não foi possível dar 

prosseguimento ao r. Mandado pelo motivo de não encontrar esse 

comércio em atividade. Nesse endereço encontra-se estabelecida a 

Capataz Veículos, Fui atendida pelo vendedor que se apresentou como 

Marcelo, há cerca de 02 anos. Fui atendida pelo vendedor que se 

apresentou como Marcelo, informando que a locadora está nesse local há 

cerca de 02 anos. Acrescentando que essa loja Bosque Rent a Car 

estava instalada alí anteriormente e se mudou não sabendo do endereço 

atual. Diante do exposto, faço a devolução do r. Mandado. /MT, 10 de 

março de 2020. RITA CASSIA SOARES PINTO Oficial de Justiça SEDE DO 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004364-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (REU)

 

PARA A PARTE CREDORA DEPOSITAR DILIGENCIA PARA OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021473-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SOARES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1021473-26.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. CPF: 07.207.996/0001-50, ROSANGELA DA ROSA 

CORREA CPF: 519.812.380-34 POLO PASSIVO: REQUERIDO: WILSON 

SOARES DA CONCEICAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar requerendo o que entender direito. 

CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. (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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004137-72.2018.8.11.0041

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:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REU)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (REU)

MARCOS MASSAO SHIMADA (REU)

 

Correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032461-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (REU)

 

PARA A PARTE CREDORA DEPOSITAR DILIGENCIA PARA OFICIAL DE 

JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011246-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIS NIMIA SALOMONI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1011246-40.2018.8.11.0041 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (AUTOR(A)) CRISTIANO LUIS NIMIA SALOMONI - CPF: 

537.293.581-20 (RÉU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento 

ao R. Mandado, dirigi-me a Rua Palermo 334 Jardim Itália, e lá estando no 

dia 17.10.2019 fui informado pela Sra. Elizângela, que os moradores do 

imóvel se chamam Andréia e Paulo. A Sra. Elizângela ligou para a Sra. 

Andréia e me informou que o Sr. Cristiano é proprietário do imóvel, mas 

não mora em Cuiabá. A Sra. Andréia é apenas locatária. Não consegui 

obter o atual endereço do requerido. CUIABÁ/MT, 19 de outubro de 2019. 

RICARDO BORGES DA SILVA CAMPOS Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004972-60.2018.8.11.0041

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:

ALDENI ROCHA DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1004972-60.2018.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) ALDENI ROCHA DE SOUZA - CPF: 

246.727.692-91 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Dirigi-me, à Rua Salinas, 

Bairro Morada do Ouro, cidade de Cuiabá – MT, ali sendo, NÃO FOI 

POSSÍVEL A CITAÇÃO do polo passivo: ALDENI ROCHA DE SOUZA, em 

consequência da numeração encontrada neste logradouro não estar 

presente o n.º “55” indicada no mandado. Os números encontrados são: 

“53; 11; 61; 70; 60 – residência da Sra. Caroline; 71; 67; 80 e 68”, nas 

quais não obtive informação sobre a Sra. Aldeni. Ante o exposto, se 

encontra o polo passivo em tela com relação ao endereço declinado, em 

lugar incerto e não sabido. Nada Mais. Eu, Wendel Lacerda Oliveira - 

Oficial de Justiça, digitei e assino. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. 

Wendel Lacerda Oliveira Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000973-36.2017.8.11.0041

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:

CHN IMPORTACOES LTDA - ME (REU)

 

correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028059-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA SILVA PONTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
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Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 11 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006223-79.2019.8.11.0041

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:

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA 

(REU)

GUSTAVO LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (REU)

PATRICIA PEDROTTI ASSUMPCAO (REU)

 

CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA Certifico que, em cumprimento ao 

mandado em tela, no dia 27/01/2020, não foi possível proceder à citação 

de Patrícia Pedrotti Assumpção, Gustavo Lomba de Mello Assumpção e 

EMPRESA LIDER SERVIÇOS, posto que não encontrei casa 54 na Rua 

Álvares de Azevedo, do Bairro Santa Cruz, Zona 04, nesta capital. Nestes 

termos devolvo o presente mandado, mantendo-me a disposição para 

novas diligências. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037010-62.2017.8.11.0041

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:

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS 

MONITÓRIOS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000002-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000002-80.2019.8.11.0041 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (AUTOR(A)) REI DA CONSTRUCAO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.821.741/0001-82 

(RÉU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

In t imação,  C i tação,  Not i f i cação PJE – Processo n . º 

1000002-80.2019.8.11.0041. 3.ª Vara Esp. de Direito Bancário de 

Cuiabá-MT. Mandado de Citação para o pólo passivo REI DA 

CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. 

Certifico que, em 12/12/19 às 08:14h, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO DO REI DA CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA –ME, pois, a empresa e seus representantes não 

foram localizados. No mandado consta o endereço, “Rua MARANHAO, Nº 

8, BAIRRO: PICO DO AMOR, CUIABÁ-MT”, percorrendo esta rua, nesta 

não há estabelecimentos comerciais e a numeração “8” não foi 

visualizada, mas, no Salão Lu e Cia (esquina com a Rua La Paz, sem n.º 

identificado), a Sra. Luciana declarou que o seu salão possui a numeração 

“8-A”, e as outras duas residências vizinhas, possuem os números, 

“08-B”, no qual reside uma advogada chamada Sandra e no outro, “08-C”, 

reside Patrick que vende salgados, que alugam os imóveis de uma Sra. 

chamada Sônia e desconhece o Pólo Passivo ou os seus representantes; 

constato que, os outros dois moradores dos imóveis “8-B” e “8-C” não 

foram encontrados. Informo ainda que, na Rua Maranhão há estes três 

imóveis sem a numeração identificada (8-A, B e C), 46, 70 e a lateral de 

um edifício; do lado oposto há somente os fundos de imóveis cuja frente é 

para outra rua. Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019. ELIANE PEREIRA 

PIRES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014328-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA (REU)

VANDERLEY CORREA DE MORAES (REU)

A. SALVES DE OLIVEIRA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1014328-50.2016.8.11.0041 KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO - CNPJ: 

01.701.201/0001-89 (AUTOR(A)) A. SALVES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 

07.696.625/0001-89 (REU), VANDERLEY CORREA DE MORAES - CPF: 

452.834.601-00 (REU), ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA - CPF: 

693.724.461-49 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO - expedido pelo Excelentíssimo 

Senhor Doutor - JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - Juiz de Direito 

da 3ª Vara Especializada Direito Bancário - extraído dos Autos n.º: 

1014328 - 50. 2.016. 811. 0041, tendo como parte Requerente: KIRTON 

BANK S.A - BANCO MÚLTIPLO e como parte Requerida: A. SALES DE 

OLIVEIRA - ME; VANDERLEY CORREA DE MORAES E ALEXANDRO 

SALES DE OLIVEIRA, compareci nos dias 19/12/2.019; 09/01/2.020 e 

18/01/2.020(sábado), por volta das 16horas e 45minutos; 19horas e 

30minutos e 08horas e 15minutos, na Rua: Manoel Ramos Lino, N.º: 425, 

Quadra: 39, Bloco: 03, Apto: 19, Bairro: Coophamil, nesta Cidade, onde 

não foi possível proceder a CITAÇÃO da parte requerida acima 

mencionada, Sr. ALEXANDRO SALES DE OLIVEIRA, bem como, não foi 

possível efetuar a CITAÇÃO da outra parte requerida, A. SALES DE 

OLIVEIRA - ME, na pessoa de seu Representante Legal, bem como, não foi 

possível proceder a CITAÇÃO da outra parte requerida, Sr. VANDERLEY 

CORREA DE MORAES, pois, em todas as oportunidades em que estive no 

endereço, ou seja, nas três(03) oportunidades, ninguém atendeu o 

interfone, pois o referido prédio não existe portaria física, apenas 

interfone, e, se o morador não atender, não tem como adentrar ao prédio. 

Face ao exposto devolvo o presente. O referido é verdade e dou fé. 

CUIABÁ/MT, 20 de janeiro de 2020. LUIZ MAURO PEREIRA SENNA Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045145-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA MARIA TOZATT (REU)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020704-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (REU)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (REU)

 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010544-94.2018.8.11.0041

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:

RICARDO MARIANO MOLIN (REU)

INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REU)

 

CERTIFICO QUE OS DEVEDORES NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000142-80.2020.8.11.0041

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:

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO (REU)

EDNA CECILIA FERREIRA SOARES (REU)

A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000142-80.2020.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) A L FERREIRA SOARES-S4 

COMUNICACAO - ME - CNPJ: 03.379.319/0001-68 (REU), EDNA CECILIA 

FERREIRA SOARES - CPF: 053.050.201-15 (REU), SALUSTIANO ANTONIO 

SOARES NETO - CPF: 127.670.691-04 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação JOSÉ 

WILSON GONÇALVES TAVARES, Oficial de Justiça, matrícula 7802, em 

cumprimento ao Mandado do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Comarca de 

Cuiabá, República Federativa do Brasil, CERTIFICO e dou fé que em 

02/03/2020, às 17:55 horas, na Av. Argélia, 156, CITEI o requerido 

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO que após ouvir a leitura aceitou a 

contrafé que lhe ofereci, no entanto, recusou-se a exarar o seu ciente. O 

referido é verdade. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. JOSE WILSON 

GONCALVES TAVARES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033048-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KISZEWSKI MELO (REU)

 

Correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040292-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BORGES MORAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1040292-74.2018.8.11.0041 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (AUTOR(A)) TIAGO BORGES MORAES - CPF: 

738.061.371-53 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO QUE NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER a Citação de TIAGO BORGES MORAES, haja vista 

que em 04/03/2020 às 13h05min percorri toda a extensão da Quadra 13 

no bairro Parque Atalaia e pude constatar que aquele logradouro é 

formado pelas Ruas M, B, L e C, portanto não existe Rua 1 na quadra 

indicada e além disso, não obtive nenhuma informação que levasse a 

encontrar o requerido. Dado o exposto, faço a devolução do r. mandado 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. --------------------------

--- Maurício Dellafina Oficial de Justiça Mat. 12762 SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027920-59.2019.8.11.0041

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:

ISABELLA SANTOS RIBEIRO (REU)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1027920-59.2019.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - 

CPF: 572.339.421-53 (REU), ISABELLA SANTOS RIBEIRO - CPF: 

667.437.961-15 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que; Dirigi-me a 

Praça Alencastro, no Ed Maria Joaquina, no dia 03/03/20, as 10h onde fui 

atendido pela porteira que declarou que a requerida não se encontrava; 

Constatei ainda que a parte autora depositou apenas uma diligência para 

cada endereço. Assim sendo, faço a devolução do r. mandado para seus 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. /MT, 6 de março de 2020. 

OTAVIO GONCALVES DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005244-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FARIA GONCALVES (REU)

 

correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010186-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REU)

 

Certifico que, nao foi possível proceder a CITAÇÃO de WILLYAN PHELIP 

GARCIA REIS, tendo em vista, nao ter tido êxito em localizar pessoalmente 

o mesmo; tendo percorrido por toda a extensão da r. travessa, porém nao 

localizando a casa de nº 134; sendo a casa de nº 102 ( mais próximo ao 

número indicado ); face ao acima exposto, faço a devolução do mandado, 

para que a parte autora, atualize nos autos endereço do requerido, para 

que seja possível proceder novas diligências. ADILSON CEZAR DA SILVA 

- Oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033064-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DE AGUIAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1033064-48.2018.8.11.0041 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (AUTOR(A)) SERGIO JOSE DE AGUIAR - CPF: 

449.760.201-00 (RÉU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu, Oficial de 

Justiça, em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito 

supra mencionado, e de posse do mandado, dirigi-me na Av. Historiador 

Rubens de Mendonça no bairro CPA I, e lá estando, as 09h30min do dia 

29/10/19, não procedi a Citação de SERGIO JOSE DE AGUIAR em face de 

não encontrar residência do mesmo, onde na citada avenida não localizei 

o imóvel de numero 4300. O referido é verdade, dou fé. João de Deus 

Nunes Mat. 8778. /MT, 29 de outubro de 2019. JOAO DE DEUS NUNES 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033850-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO BARBACENA (REU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME (REU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (REU)

 

CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA Certifico que, em cumprimento ao 

mandado em tela, no dia 30/10/2019, não foi possível proceder à citação 

de Joelma Varanda dos Santos Barbacena-ME, Joelma Varanda dos 

Santos e José Lúcio Barbacena, posto que não fui atendido por ninguém. 

Deparei-me com uma casa com portão preto, fechada e sem 

movimentação interna. Nestes termos devolvo o presente mandado, 

mantendo-me a disposição para novas diligências. O referido é verdade e 

dou fé.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013711-22.2018.8.11.0041

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:

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REU)

SONIA REGINA DE ALMEIDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1013711-22.2018.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - ME - CNPJ: 09.425.431/0001-74 (REU), OSMANA RODRIGUES DE 

ALMEIDA - CPF: 792.104.221-04 (REU), SONIA REGINA DE ALMEIDA - 

CPF: 442.029.621-68 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que em 

cumprimento ao r. Mandado expedido por determinação do MM.JUIZ DE 

DIREITO DO FEITO. NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA 

EMPRESA MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME BEM COM DE 

SEU REPRESENTANTE LEGAL OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA POR 

MOTIVO QUE O NUMERO INDICADO NO MANADO QUE 36, NÃO TEM NA 

RUA 8 DE MAIO CERTIFICO AINDA QUE NÃO FOI POSSÍVEL DEVOLVER O 

MANDADO EM TEMPO HABIO POR MOTIVO QUE DE MUITO MANDADO 

PARA SER CUMPRIDO E MUITO MANDADO PARA SER DEVOLVIDO. 

DEVOLVO O PRESENTE MANADO PARA AS DIVIDAS PROVIDÊNCIA. O 

REFERIDO E VERDADE E DOU FÉ CUIABÁ/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

LEODEMAR NUNES DA CUNHA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001305-32.2019.8.11.0041

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:

GREICE PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024087-67.2018.8.11.0041

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:

SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO (REU)

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (REU)

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1024087-67.2018.8.11.0041 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (AUTOR(A)) S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 

16.695.797/0001-29 (REU), SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO - CPF: 

015.007.901-09 (REU), ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS - CPF: 

998.065.681-68 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, Eu, oficial de justiça 

que em cumprimento ao respeitável mandado de citação que, dirigi-me ao 

endereço constante do mesmo e lá estando, não foi possível proceder a 

citação do polo passivo S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PEDAGÓGICOS E INFORMATICA LTDA - ME, haja vista que não localizei a 

Rua Coronel Antônio Antero Paes de Barros no local indicado. O referido é 

Verdade e dou Fé. /MT, 1 de março de 2020. SELMA DIAS MARTINS Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999259 Nr: 23134-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINA DE NEIVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para depositar 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028049-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA MARIA DE OLIVEIRA (REU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado VIA 

DJE, sem a manifestação da parte requerente Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003759-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHALIS BORDALHO REAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035937-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LUIZA APARECIDA DAMIAN PIAU DE LIMA (EXECUTADO)

CLAUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035937-55.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais das executadas pelos Sistemas Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Claudia 

L. A. Damian Piau de Lima Comércio - ME - CNPJ nº 21.668.693/0001-65. - 

Claudia Luiza Aparecida Piau de Lima - CPF nº 960.968.881-00. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação das executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 06 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: 1010925-34.2020.8.11.0041

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:

MARINA PEREIRA DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA APARECIDA ROSA BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010925-34.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente 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, 11 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058004-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE APARECIDA SARTORI ALEIXO (REU)

A.L.A COSMETICOS EIRELI - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, 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; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040892-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003191-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO SANTANA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003191-32.2020.8.11.0041. Vistos etc. Retifico a decisão 

proferida ao Id 28569247, apenas para desconsiderar o item IV, tendo em 

vista tratar-se de erro material. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 11 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739221 Nr: 35856-36.2011.811.0041

 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: MAURILIO CALDERARI JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista as inúmeras tentativas de conato telefônico sendo todas 

infrutíferas, impulsiono os autos para:

 1 – intimar a Dra., REGIANE ALVES DA CUNHA, para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena da busca e 

apreensão, haja vista tratar-se de prazo comum sendo que a mesma 

retirou os autos na data de 28/02/2020 sem devolvê-los até a presente 

data , sem prejuízo de desconsiderar o conteúdo da petição a ser 

encartada.
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 2 - Se intimada e não devolver, será expedido mandado de busca e 

apreensão e comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados 

do Brasil, para instauração de procedimento disciplinar e imposição da 

multa, artigo 234, § § 2º e 5º, do CPC.

3 - No caso haverá aplicação da sanção contida no art.363 §3º da CNGJ 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010915-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PRISCILA GUEDES (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: 1010915-87.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 30133154 

apresentada junto à exordial não foi entregue, tendo constado o motivo 

“ausente”. 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 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. II - 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, 11 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: 1003135-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ARAUJO BARBOSA (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: 1003135-96.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição e 

diligência de Id’s 28723179 e 28723181. II - Defiro a emenda a inicial 

quanto à notificação e instrumento de protesto de Id 29223204. III - 

Intime-se novamente, o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra o item II da decisão de Id 28427585, por se tratar de requisito para 

a propositura da presente demanda, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 11 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: 1047927-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (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: 1047927-72.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de emenda de Id 29548935, tendo em vista que a decisão 

de Id 28662859 restou irrecorrida. II - Intime-se o requerente para cumprir 

com o determinado no item II da decisão de Id 28662859, 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, 11 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: 1038993-28.2019.8.11.0041

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:

ANA GEORGINA SILVA DE LARA (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: 1038993-28.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 29612217, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 25.953,97 (vinte e 

cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). 

2. Defiro a emenda a inicial quanto à notificação de Id 29763090. 3. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Diante da tentativa de 

notificação extrajudicial e do instrumento de protesto acostados aos 

autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES 

VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA 

AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O 

DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em 

mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo 

devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele 

recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não 

ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, 

ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 

1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, 

Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA 

FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA RENAULT, MODELO SANDERO 

EXPRESSION N.GERACAO 1, CHASSI 93Y5SRD04FJ460160, PLACA 

QBI7389, RENAVAM 01020273760, COR PRETA, ANO 14/15, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 
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diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 8. 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. Le/Cuiabá, 11 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004262-69.2020.8.11.0041

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:

MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART (REU)

PEDRO HENRIQUE STUART LIMA (REU)

PEDRO HENRIQUE STUART LIMA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004262-69.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para oporem 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas processuais. 

3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto 

ao Id 29016487, para o devido cumprimento de mandado. 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. Le/Cuiabá, 11 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: 1011176-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011176-23.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade de Id 26261122 do Recurso 

de Apelação de Id 22955328, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 11 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-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: 

1021940-39.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Lenil de 

Jesus Amorim apresentou na petição de Id 28701405, Embargos de 

Declaração da sentença proferida no Id 28444236, alegando a existência 

de contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

contraditório e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 

do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. 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). Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição existente 

na sentença proferida pelo Juízo, constante do Id 28444236, que julgou 

parcialmente procedente a ação, determinando a restituição, na forma 

simples, das quantias de R$ 54.857,23 pelo requerido BV Financeira, 

atualizado até 12/05/2019, da quantia de R$ 101.989,44 pelo requerido 

Banco Sofisa, atualizado até 12/05/2019, e da quantia de R$ 125.794,51 

pelo requerido Banco Cruzeiro do Sul, atualizado até 12/05/2019, 

indevidamente cobrados da requerente e pagos pela mesma, acrescidos 

de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, 

contados a partir da correção datada de 12/05/2019 (ID 20084966). Anoto 

que a referida sentença ainda afastou os pleitos de indenização por 

danos morais e materiais, por não restarem provados nos autos, de 

litigância de má fé por não estar demonstrado, bem como mantendo os 

juros remuneratórios dos contratos firmados que variam de 2,2% ao mês a 

2,79% ao mês. Pede a embargante pelo acolhimento dos embargos 

declaratórios para reconhecer na sentença a solidariedade das partes 

quanto ao pagamento dos valores a serem restituídos à mesma, bem 

como, que seja tornada definitiva a liminar inicialmente deferida em favor 

da embargante, que seja reconhecida a sucumbência ínfima da 

embargante e seja deferida a condenação da verba honorária de 

sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante 

dos substanciosos argumentos expendidos pela embargante, tenho que 

merecem prosperar. No tocante à verba honorária de sucumbência da 

embargante, verifico que em seu favor foram deferidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, assim, segue a condenação suspensa nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Com essas considerações, 

conheço dos embargos declaratórios e acolho os mesmos, passando o 

dispositivo da sentença a constar o seguinte: DISPOSITIVO: Em face do 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência, determino a restituição, 

na forma simples, das quantias de R$ 54.857,23 pelo requerido BV 

Financeira, atualizado até 12/05/2019, da quantia de R$ 101.989,44 pelo 

requerido Banco Sofisa, atualizado até 12/05/2019, e da quantia de R$ 

125.794,51 pelo requerido Banco Cruzeiro do Sul, atualizado até 

12/05/2019, indevidamente cobrados da requerente e pagos pela mesma, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês, contados a partir da correção datada de 12/05/2019 (ID 20084966). 

Anoto que a responsabilidade dos bancos quanto à restituição é solidária. 

Torno definitiva a tutela de urgência deferida na decisão de Id 4327423 e 

para tanto, determino ao Banco Cruzeiro do Sul S/A que suspenda 

definitivamente os descontos da folha de pagamento da requerente, 

referente ao empréstimo consignado no valor mensal de R$ 2.807,39, e 

que exclua e se abstenha de realizar novas inclusões em nome da 

requerente nos cadastros de quaisquer órgãos de proteção ao crédito. 

Afasto os pleitos de indenização por danos morais e materiais, por não 

restarem provados nos autos, de litigância de má fé por não estar 

demonstrado, bem como mantenho os juros remuneratórios dos contratos 

firmados que variam de 2,2% ao mês a 2,79% ao mês. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

20% (vinte por cento) do valor da condenação, para cada um dos 
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patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC. 

Custas processuais, “pro rata’. Em relação à requerente, o pagamento 

ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. O Banco Cruzeiro do Sul deverá pagar sua 

parte dos honorários periciais, para que, posteriormente, seja levantado 

ao Sr. Perito, conforme decisão de ID 15665529 que passou irrecorrida. 

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. Intimem-se. Após o 

decurso de prazo desta decisão, voltem-me os autos em conclusão para 

análise das petições de Id 29220888, Id 29359258 e Id 29433854. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 11 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: 1013581-03.2016.8.11.0041

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:

EDILSON SOUZA MONTEIRO (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: 1013581-03.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento contra Edilson Souza Monteiro do 

bem descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão 

o veículo não foi localizado. Por conseguinte, o banco autor requereu a 

execução do contrato de alienação fiduciária (petição de Id 27482406), 

com fundamento nos artigos 778 e 784, inc. II, do CPC, bem como juntou 

planilha com o valor das prestações inadimplidas pelo devedor (petição de 

Id 27482408). 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 entre a conversão do pedido 

de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º) ou a opção pelo 

manejo da ação executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 4º. Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de 

busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma 

prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. 

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 açaõ, 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, é dispensável a prévia conversão em ação de 

depósito. 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 (Cédula de Crédito Bancário CP/CDC de nº 390754978) está 

assinado pelo devedor preenchendo os requisitos do artigo 784, inciso II, 

do CPC, além de vir acompanhado de planilha do débito. Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição. 2. 

Cite-se o Executado 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. 3. 

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 Novo Código 

de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Novo Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% 

(dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Novo 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 Novo Código de Processo 

Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil. II – Indefiro o pedido do requerente contido no Id 26016683, 

para consulta de endereço junto ao Sistema de Informações Eleitorais 

(SIEL), visto que este Juízo não possui convênio e acesso ao referido 

sistema. III – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais junto ao 

sistema Infoseg, uma vez que não se tem mais acesso ao citado sistema. 

IV – Defiro o pedido do requerente, constante do Id 26016683, para 

consulta do endereço do requerido, via sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Bacen/Jud (Banco Central). E para tanto, procedo à consulta: Edilson 

Sousa Monteiro – CPF nº 161.756.381-15. Intime-se o banco requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 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. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003265-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO BURILLE (REU)

D'ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS DE PVC LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003265-86.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para oporem 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas processuais. 

3. 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 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. 

Le/Cuiabá, 11 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003309-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003309-08.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 29697792. 2. Cite-se o executado 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 mesmo Códex. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Intime-se o exequente 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 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. Le/Cuiabá, 

11 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004000-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE AMARAL 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: 1004000-22.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 29674672 - pág. 3 e 29674675 - pág. 2. II - 

Defiro o pedido de Id 29674677 e concedo a dilação no prazo de 30 (trinta) 

dias, para o requerente comprovar a mora da requerida, conforme 

determinado no item I da decisão de Id 28696277, 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, 11 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: 1003953-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE (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: 1003953-48.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 29538599 - pág. 1 e Id 29538600 - pág. 1. II 

- Indefiro o pedido de Id 29538334, tendo em vista que a decisão de Id 

28696267 restou irrecorrida. Assim, intime-se o requerente para cumprir 

com o determinado no item II da decisão de Id 28696267, 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, 11 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: 1048308-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE CASTILHO CAMPOS ARAUJO (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: 1048308-80.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial quanto à notificação de Id 29744159. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 

1.0L MC4, COR BRANCA, CHASSI 9BWAG45U7LT045805, PLACA 

QCD0618, RENAVAM 01201838336, ANO 19/20, depositando-o em mãos 

do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. 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. 6. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 7. 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. Le/Cuiabá, 11 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: 1003393-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DONIZETHE MARCAL FIGUEIREDO (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: 1003393-09.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 192 de 535



distribuição de Id 28653090. II - Defiro o pedido de Id 29460785 e concedo 

a dilação no prazo de 20 (vinte) dias, para o requerente comprovar a mora 

do requerido, conforme determinado no item II da decisão de Id 28520004, 

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, 11 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033861-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJO CRISTINE LOPES DIAS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1033861-58.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Considerando a decisão proferida no Id 26464832, bem ainda, a 

documentação acostada pelo exequente junto ao Id 27612446, determino 

ao banco exequente que proceda à publicação do edital de intimação da 

executada em jornal local de ampla circulação, na forma descrita no § 

único do artigo 257, do Código de Processo Civil, tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no inciso II do 

citado artigo. Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 11 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: 1010925-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010925-05.2018.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Jose Marcos de Lima, no entanto, requereu ao Id 27775896, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), 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 27775896, 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. Custas remanescentes, 

se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 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, 11 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029593-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARTAO BRB S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SOARES COSTA OAB - DF53123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE SOUZA FARIA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029593-87.2019.8.11.0041. Vistos etc. Cartão BRB S/A 

propôs Ação Monitória em face de Eder Souza Faria. Compulsando 

detidamente os autos, constato a ausência de documentos necessários à 

propositura da ação. Em despacho de Id 28474818 o juízo determinou a 

emenda à inicial, devendo o requerente trazer aos autos o competente 

instrumento de procuração, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

da ação. Permaneceu o requerente silente, conforme certidão de Id 

30144406, logo, passou esta irrecorrida. Ademais, o requerente deixou de 

cumprir com a comprovação do recolhimento das custas iniciais de 

distribuição, consoante determinação em despacho de Id 26735830, uma 

vez que em nova busca ao site do TJMT (aba – guias arrecadas), não 

constam como arrecadas as guias acostadas ao Id 27508986. 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 iniciais de 

distribuição e 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, 11 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: 1048659-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ALVES QUICHABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048659-53.2019.8.11.0041. Vistos etc. Disal Administradora 

de Consórcio Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Celia 

Alves Quichaba, 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 

28003968 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o requerente 

trazer a regular notificação extrajudicial ou protesto da requerida, 

comprovando sua constituição em mora, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção da ação. Permaneceu o requerente silente, conforme 

certidão de Id 30145388, logo, passou esta 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, 11 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: 1049021-55.2019.8.11.0041

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:

FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1049021-55.2019.8.11.0041. Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Fernando Cezar Baracat de Arruda, 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 28661519 o juízo determinou a emenda à inicial, 

devendo o requerente trazer a regular notificação extrajudicial ou protesto 

do requerido, comprovando sua constituição em mora, bem como 

esclarecer a divergência de endereços, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção da ação. Permaneceu o requerente silente, conforme 

certidão de Id 30148966, logo, passou esta 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, 11 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

NÚMERO DO PROCESSO: 23573-54.2006.811.0041 Id. 265896

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA->PROCEDIMENTO DE 

C U M P R I M E N T O  D E  S E N T E N Ç A - > P R O C E S S O  D E 

CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: Beto Posto de Serviços Ltda., CNPJ: 

03114261000201Inscrição Estadual: 130.701.02-5, brasileiro(a), , 

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, Nº 4.400, Bairro: Coxipó, 

Cidade: Cuiabá-MT e Moacyr Maria Metelo, Cpf: 06174809153, Rg: 38893 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), separado(a) judicialmente, comerciante, 

Endereço: Avenida Botelho, 265, Bairro: Centro, Cidade: Nossa Senhora 

do Livramento-MT e Raimundo Campos Diniz, Cpf: 00173614191, Rg: 

077.512 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: 

Avenida Botelho, 265, Bairro: Centro, Cidade: Nossa Senhora do 

Livramento-MT

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: NOTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da r. 

sentença proferida no presente feito(fls. 651/662), cuja parte dispositiva 

segue descrita adiante, para conhecimento.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Pública Coletiva proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Beto Posto de 

Serviços Ltda, com pedido liminar, objetivando a proteção dos 

consumidores contra a prática de preços abusivos na revenda de álcool 

hidratado.

PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA de fls. 651/662-vº. (..)DISPOSITIVO 

Ante o exposto, por não haver se desvencilhado de seu ônus probatório 

e, à luz das provas dos autos, reconheço a obtenção de vantagem 

indevida e abusividade do preço praticado pelo Réu na venda de álcool 

etílico, no período de 03/12/2006 a 09/12/2006 e, consequentemente, em 

virtude da inversão do ônus da prova e da inércia do Réu, reputo que, de 

setembro a dezembro de 2006, houve tal prática ilegal, razão pela qual 

deverá suportar as consequências jurídicas advindas de sua inércia. Via 

de consequência, resolvo o mérito do presente processo, por 

conseguinte, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, julgo, parcialmente, 

procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar nos 

termos estabelecidos pelo Juízo às fls. 144/146 e, para tanto, condeno os 

Réus BETO POSTO DE SERVIÇO LTDA, MOACYR MARIA METELO e 

RAIMUNDO CAMPOS DINIZ: a)na obrigação de não praticar a venda do 

álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro bruta 

superior a 20% (vinte por cento), ou seja, tomando-se como referência o 

preço adquirido junto à distribuidora e o vendido ao consumidor final, sob 

pena de multa pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por 

cada litro do combustível comercializado em desconformidade com esta 

determinação judicial, devendo a multa ser corrigida monetariamente pelo 

INPC a contar da data do respectivo descumprimento, revertendo-se o 

respectivo montante ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor Lei 

Estadual nº 7.170/99; b) ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual 

de Defesa do Consumidor, de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 

7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99, pelos danos materiais causados aos 

consumidores difusamente considerados, no período de setembro a 

dezembro de 2006, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

incidindo sobre este montante correção monetária pelo INPC, a contar da 

publicação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao vencimento do 

prazo para pagar voluntariamente, caso não o seja feito; c) a indenizar 

genericamente os consumidores lesados pelos danos causados em 

decorrência da aquisição de álcool etílico junto à empresa Ré com preço 

superior ao percentual de 20% (vinte por cento) entre o valor de compra 

da respectiva distribuidora e o de revenda do álcool etílico obtido pela 

empresa demandada, ou seja, o Réu deverá devolver aos consumidores 

as quantias por estes pagas a mais por cada litro de álcool etílico vendido 

por preço acima do patamar de 20% sobre o custo obtido perante a 

distribuidora no período de setembro a dezembro de 2006, cujo valor 

deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença realizada 

individualmente pelos consumidores lesados, nos termos dos arts. 98 e 

seguintes do CDC e corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do respectivo 

desembolso, sob pena de premiar o enriquecimento ilícito da empresa Ré; 

d) a veicular comunicados nos jornais "A Gazeta" e "Folha do Estado", por 

sete (07) dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, na 

parte de "publicações legais", sobre a parte dispositiva da sentença, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Um mil reais), em caso de 

descumprimento. Tal obrigação devera ser efetuada no prazo de vinte 

(20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Por haver o 

Ministério Público Estadual decaído de parte mínima do pedido, condeno o 

Réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios, pois incabíveis ao Ministério Público Estadual. Oficie-se à 

Superintendência de Defesa do Consumidor em Mato Grosso - PROCON, 

cientificando-a dos termos da presente sentença. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, arquivando os autos, uma vez 

transitada em julgado esta sentença, após as cautelas de estilo.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Compulsando os autos, verifico que o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou, às fls. 881/882, pelo 

deflagramento da fase de Cumprimento da Sentença de fls. 651/662, 

transitada em julgado, na qual a parte executada foi condenada em 

obrigação de pagar e fazer. Considerando o pedido para deflagração da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte executada, por meio 

de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, 

inciso I, CPC) para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito à título de 

danos morais, devidamente atualizado e acrescido das custas 

processuais, se houver, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. No que 

tange a obrigação de fazer, anoto que, nos termos do precedente firmado 

no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "é necessária 

a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a 

edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula nº 

410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor 

do novo Código de Processo Civil" (ERESP 1360577/MG, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). Assim sendo, nos 

termos do disposto no art. 536 do Código de Processo Civil, INTIME-SE os 

executados pessoalmente (art. 273, I, CPC), para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, satisfazerem a obrigação de fazer prevista no item "d" da sentença 

de fls. 651/662, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 

prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua 

exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1º do CPC. Consigne-se 

que, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil [aplicável a este 

procedimento por força do art. 536, § 4º do citado Diploma Processual], 

transcorrido o prazo fixado supra, inicia-se automaticamente, 
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independentemente de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença. Não cumpridas voluntariamente as obrigações, nem 

apresentada impugnação, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação de edital 

com finalidade de notificar os interessados da sentença proferida nos 

presentes autos, devendo a Secretaria da Vara publicar por (duas) 

vezes, com interstício de 15 (quinze) dias, no Diário de Justiça, bem como 

afixar no átrio do fórum em local de costume. No mais, CONVERTO a 

presente ação de conhecimento em Cumprimento de Sentença, pelo que 

determino sejam feitas as alterações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de março de 2020. SIRLENE RODRIGUES MACHADO 

GIMENEZ Gestora Judiciaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1400506 Nr: 9100-09.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE LEITE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE MATO 

GROSSO, BENEDITO BASÍLIO LEITE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, LUCAS BONATO DE AMORIM - OAB:18748

 Certifico e dou fé que, cumprindo determinação judicial, remeto o feito a 

expedição de matéria de imprensa a fim de intimar o embargado BENEDITO 

BASÍLIO LEITE DE PAULA, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos principais mediante simples publicação na imprensa oficial (art. 677, 

§ 3º do NCPC) para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofertar 

contestação, nos termos do art. 679 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1074105 Nr: 57148-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONZA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

ANTÔNIO ROBERTSON SILVA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 Diante do exposto, chamo o feito à ordem e revogo a medida de 

indisponibilidade de bens.O desbloqueio de valores e veículos será feito 

por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, respectivamente.Intime-se o 

requerido Antonio, por seu patrono, a juntar aos autos copia da matricula 

imobiliária do bem que alega ter sido alcançado pela indisponibilidade, 

conforme pedido de revogação juntado com a defesa (ref. 15).Intime-se o 

Estado de Mato Grosso, por seu Procurador-Geral para, querendo e no 

prazo de dez (10) dias, manifestar se tem interesse em integrar a 

lide.Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234511 Nr: 3712-82.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, NASSER OKDE, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, VARNEY 

FIGUEIREDO DE LIMA, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB: 

OAB/DF41233, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, LAÍS CAROLINE OLIVEIRA 

PINTO - OAB:23370/O, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LEILA VIANA LOPES - OAB:6.306-B, LEILA VIANA 

LOPES - OAB:6.307-B/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, MARIO RIBEIRO DE SA - OAB:2521, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521/MT, MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/O, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de fls. 3.905 

remeto o presente feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar os patronos dos requeridos para apresentar os memoriais escritos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 771263 Nr: 24323-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON SERRA, LUCIANA ARENA ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ROSENDO DA SILVA - 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841, EDUARDO H. CUBITZA - OAB:OAB/MT 10742, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 Ação Civil Pública nº 24323-46.2012.811.0041 Código 771263

SENTENÇA

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Everson Serra e de Luciana Arena Rossi, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Narra o autor que o presente feito se ampara no Inquérito Civil n° 001/2011 

— GEAP 000134-005/2011, o qual foi instaurado para apurar fatos 

relatados por meio de denúncia anônima, sobre a contratação realizada 

por Everson Serra, de sua suposta cunhada Luciana Arena Rossi.

Aduz que, para apuração dos fatos, o órgão ministerial realizou diligências 

junto ao departamento de recursos humanos da SANECAP, tendo obtido 

resposta de que houve nomeação e exoneração de Luciana Arena Rossi, 

para o cargo de assessora AS1, atos devidamente ratificados pelo 

presidente e sua equipe de diretores, dentre eles o requerido Everson 

Serra. (fls. 31 e 32).

Informa, ainda, que fora extraído da ficha funcional do requerido Everson 

Serra que ele teria dois filhos e que ambos teriam os sobrenomes “Serra” 

e “Rossi”, pelo que, após diversas diligências, chegou à comprovação da 

relação de parentesco, no sentido de que Luciana Arena Rossi, possui a 

mesma ascendência materna da senhora Simoni Arena Rossi, esposa de 

Everson Serra.

Sustenta, por fim, o autor, que a conduta praticada pelos requeridos 

amolda-se ao art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, pugnando pela 

condenação deles nas penas previstas no inciso III do art. 12 da Lei 

8429/92.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 16/77.

Determinada a notificação dos requeridos (fl. 78), o demandado Everson 

Serra foi devidamente notificado (fl. 140). Porém, não apresentou 

manifestação escrita, conforme certidão de fl. 157.

A requerida Luciana Arena Rossi foi notificada por edital (fls. 141/142) e 
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não apresentou contestação, tendo o curador especial nomeado 

apresentou manifestação escrita às fl. 150/153.

Na petição de fl. 158, o representante do Parquet ratificou a petição inicial 

e pugnou pelo recebimento da inicial.

A peça inicial foi recebida às fls. 159/161-v.

Notificado, o Município de Cuiabá manifestou o interesse de ingressar na 

lide na condição de litisconsorte ativo. (fl. 165).

A requerida Luciana Arena Rossi foi citada por edital (fls. 210/213) e o 

demandado Everson Serra o foi pessoalmente (fl. 236).

Os requeridos apresentaram contestação conjunta às fls. 237/249.

 Impugnação do autor às fls. 274/289, alegando intempestividade da peça 

defensiva apresentada em conjunto pelos demandados.

O Município de Cuiabá permanesceu silente (fl. 294).

 Decisão saneadora às fls. 295/296, pela qual foi reconhecida a revelia 

dos réus Everson Serra e Luciana Arena Rossi sem, contudo, aplicar os 

efeitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil vigente, bem 

como fixado como ponto controvertido: “se os réus praticaram os atos 

ímprobos os atos ímprobos que lhes foram atribuídos pelo Autor”.

 Intimados, os requeridos indicaram as provas a produzir, consistente em 

oitiva de testemunhas arroladas (fls. 298/299).

Ouvido, o Ministério Público pugnou pelo depoimento pessoal dos 

requeridos (fls. 301/302).

Numa primeira audiência de instrução, foi ouvida a testemunha Luzinete 

Antônia da Silva Curvo, tendo o Parquet insistido no depoimento pessoal 

dos réus e na oitiva das testemunhas Paulo Henrique Santana e Weliton 

Lisboa Panta (fls. 335/337).

Durante a segunda audiência de instrução, foi colhido o depoimento 

pessoal da requerida Luciana Arena Rossi Dias, assim como ouvida a 

testemunha Welinton Lisboa Panta, tendo havido desistência quanto a 

testemunha Paulo Henrique Santana (fls. 362/365).

Por fim, o depoimento pessoal do requerido Everson Serra foi colhido na 

terceira audiência de instrução e julgamento (fls.369/371).

Os memoriais finais foram apresentados, respectivamente, pelo Ministério 

Público (fls. 372/376), pelo Município de Cuiabá (fls. 377/379), pela 

requerida Luciana Arena Rossi Dias (fls. 381/388) e pelo demandado 

Everson Serra (fls. 381/388).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

2. Fundamentação:

Como assinalado no relatório, o Ministério Público do Estado de mato 

Grosso ingressou com a presente Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa, imputando aos requeridos Everson Serra e 

Luciana Arena Rossi a prática do ato de improbidade previsto no artigo 11, 

caput, da Lei nº 8.429/92.

Sustenta o representante ministerial que o requerido Everson Serra, na 

qualidade de Diretor Comercial da Companhia de Saneamento da Capital – 

SANECAP, teria violado os princípios norteadores da administração 

pública, bem como incorrido na vedação da Súmula Vinculante nº 13 do 

Supremo Tribunal Federal, ao efetivar a nomeação de sua cunhada, ora 

requerida Luciana Arena Rossi, para a função de “Assessor 1 - AS1”, a 

partir de 21.11.2010.

Aduz, ainda, que a requerida Luciana Arena Rossi incidiu na mesma 

vilação, haja vista que, sendo beneficiada pelo cargo público, “assumiu a 

função em virtude do vínculo de parentesco” (sic, fl. 12).

Pois bem. Como é cediço, a nomeação de parentes (até o terceiro grau) 

para cargos em comissão ou função de confiança configura a prática de 

nepotismo, conduta vedada pelo art. 37 da Costituição Federal.

Com efeito, o artigo 37, caput, da Constituição Federal elenca os princípios 

de observância obrigatória pela Administração Pública (princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), bem 

como disciplina acerca da imposição de sanções para atos de improbidade 

administrativa (§4º).

E, sendo vinculada a tais princípios, a conduta do agente público deve ser 

sempre embasada na legislação vigente, na imparcialidade, na probidade e 

na transparência, além de objetivar, sobretudo, atender precipuamente ao 

interesse público.

Aliás, dentre os preceitos e instrumentos constitucionais que visam 

consolidar e estado democrático de direito, destaca-se o instituto do 

concurso público, meio de efetivação dos princípios da igualdade, da 

impessoalidade e da moralidade no ingresso no serviço público.

Ressalta-se que, muito embora as funções de confiança e os cargos em 

comissão possam constituir exceção à regra do concurso público, posto 

que, nos casos previstos em lei, são de livre nomeação (art. 37, inciso II , 

CF), a escolha pautada no vínculo de parentesco traduz conduta que 

privilegia interesse pessoal, configurando afronta aos princípios 

supracitados.

 Sendo assim, não há como olvidar que o nepotismo desrespeita a 

impessoalidade e consequentemente, constitui ato imoral, na medida em 

que a forma de escolha vai na contramão da vontade coletiva, que espera 

dos agentes públicos conduta desprovida de qualquer indício de 

favorecimento.

Diante dessas normativas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal 

editou a Súmula Vinculante nº 13, publicada no DJe em 29.08.2008, a qual 

é vista como um marco da vedação do nepotismo no Brasil e tem a 

seguinte redação:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou 

de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, 

chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 

confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta 

e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

recíprocas, viola a Constituição Federal.” (Original sem grifo).

Após, restou firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal que somente 

os cargos de natureza administrativa são alcançados pela vedação 

imposta pela Súmula Vinculante nº 13, afastando, pois, os cargos políticos 

.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal, além de definir requisitos 

objetivos de conformação para a análise da configuração de pratica do 

nepotismo, sedimentou que a existência de parentesco não constitui, por 

si só, fundamento jurídico idôneo para se determinar a exoneração ou 

impedir uma nomeação/designação. Veja-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Súmula Vinculante nº 13. 

Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de 

influência ou subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. 

Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, 

embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de 

configuração de nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios 

objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações 

recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade 

nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função 

comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a 

autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e 

o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem 

estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada 

e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a 

autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na 

Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre 

diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa 

designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em 

comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha 

para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido 

direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha 

potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação 

fática traçada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso 

extraordinário. Incidência do enunciado de Súmula 279 do STF. 4. Agravo 

regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista 

tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 

12.016/09).” (STF, RE 807383 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 

Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 

DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017).

Nesse diapasão, considerando que o nepotismo remete à ideia de 

favorecimento, a sua configuração dependerá [com exceção do 

“nepotismo cruzado”] dos seguintes fatores: i) enquadramento no grau de 

parentesco; ii) que a nomeação seja para cargo de natureza 

administrativa; e iii) que o servidor nomeante tenha potencialidade de 

influenciar na escolha do nomeado, seu parente.

Feitas essas considerações, anoto que, no caso vertente, os autos 

revelam que, na data de 22.11.2010, o requerido Everson Serra, enquanto 

“Diretor Comercial” da SANECAP, assinou a “Resolução de Diretoria nº 

094/2010”, nomeando a requerida Luciana Arena Rossi para o cargo de 

“Assessor – AS1” (fl. 31).
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Revela, ainda, o caderno processual que a requerida Luciana Arena Rossi 

é filha de “Rosiris Arena Rossi” (fl. 50) e, portanto, irmã de “Simone Arena 

Rossi”, esposa do demandado Everson Serra (fl. 77). Em outras palavras, 

a requerida Luciana Arena Rossi é cunhada do demandado Everson 

Serra.

Logo, tendo em vista que cunhado(a) é parente por afinidade em linha 

colateral e no segundo grau (art. 1.595, CC), o primeiro pressuposto, qual 

seja, relação de parentesco até terceiro grau, restou demonstrado.

Destaco, por oportuno, que é irrelevante para a configuração de 

nepotismo a posterior exoneração da segunda requerida, ocorrida aos 

21.03.2011 (fl. 32).

Prosseguindo na análise, o cargo de “Assessor – AS1”, para o qual foi 

nomeada a requerida Luciana Arena Rossi, ou mesmo o de “Gerente de 

Atendimento ao Público – SEAP e AS2”, do qual foi exonerada, não tem 

natureza política, se tratando, ao contrário, de cargos nitidamente da 

seara administrativa.

Destarte, a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, na 

condição de Sociedade de Economia Mista, integra a Administração 

Indireta do Município de Cuiabá e deve obedecer às normas de direito 

público, seja nos atos de seus servidores, seja na relação estabelecida 

com seus então usuários.

Sendo assim, preenchido, também, o segundo requisito, na medida em que 

a nomeação objeto dos autos foi para cargo de natureza administrativa.

Por fim, é clarividente a potencialidade de influência por parte do requerido 

Everson Serra na nomeação da requerida Luciana Arena Rossi, seja pela 

relação hierárquica, seja pela cargo do primeiro possibilitar acesso direto 

aos demais diretores que compunham a Diretoria da SANECAP.

De fato, compulsando os autos, se faz nítida a existência de subordinação 

entre os requeridos, visto que Everson Serra ocupava, à época dos fatos, 

o cargo de “Diretor Comercial” e a requerida Luciana Arena Rossi, tanto 

em sua nomeação como “Assessora AS1” (fls. 29 e 31), quanto 

posteriormente como “Gerente de Atendimento ao Público SEAP e 

AS2”(fls. 32 e 176), ocupava cargos vinculados à “Diretoria Comercial”.

Aliás, a subordinação hierárquica se extrai da folha de “registro de 

empregado” acostada às fls. 29/30, na qual consta, abaixo do campo de 

descrição da função, a informação “diretoria comercial”.

Ademais, tal prova documental é corroborada pelo depoimento pessoal do 

requerido Everson Serra, o qual, quando perguntado sobre o organograma 

do setor comercial da SANECAP, asseverou que comandava a Diretoria 

Comercial como um todo, inclusive os Gerentes e Sub-Gerentes 

superiores à requerida Luciana Arena Rossi (conteúdo áudio-visual, fl. 

371, de 11’20’’ a 12’08’’).

Dessa forma, o requerido Everson Serra, enquanto “Diretor Comercial”, na 

qualidade de um dos integrantes da diretoria da companhia, possuía clara 

potencialidade de interferir e direcionar o processo de escolha para 

ocupação dos cargos de direção, chefia ou assessoramento.

Portanto, o terceiro pressuposto, da mesma forma, restou demonstrado.

Sendo assim, a prova dos autos conduz inexoravelmente ao 

reconhecimento da prática de nepotismo e, por conseguinte, da 

inobservância dos princípios da impessoalidade e da moralidade, exigidos 

pelo art. 37 da Constituição Federal.

Com efeito, uma vez configurada a prática do nepotismo, imperioso o 

reconhecimento da quebra do dever de probidade, nos termos do art. 11 

da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, aliás, vide o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, 

in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREFEITO. NOMEAÇÃO DO GENITOR PARA O CARGO 

DE PRESIDENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL. 

NEPOTISMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 

VINCULANTE 13. CARGO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E TÉCNICA. 

OFENSA AO VERBETE SUMULAR CONFIGURADA. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa 

determinação constitucional, destina- se a preservar a competência desta 

Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 

102, inciso I, alínea L, da Constituição da República, além de salvaguardar 

o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos 

do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 

nº 45/2004. 2. A vedação ao nepotismo, enunciada na Súmula Vinculante 

13, é decorrência lógica da norma insculpida do caput do artigo 37 da 

Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da 

moralidade e da impessoalidade e se estende, de modo expresso, a 

cargos em comissão de natureza técnica da administração indireta. In 

casu, o cargo tem natureza eminentemente técnica, o que atrai a 

incidência as Súmula Vinculante 13. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STF; Rcl-AgR 26.418; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; 

Julg. 13/09/2019; DJE 25/09/2019; Pág. 21).

Na mesma linha, transcrevo ementa do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. ILEGALIDADE DO ATO. 

DOLO GENÉRICO DO AGENTE. ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/1992. 

ENQUADRAMENTO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A 

nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, mesmo antes da 

publicação da Súmula Vinculante 13/STF, constitui ato de improbidade 

administrativa que ofende os princípios da administração pública, nos 

termos do art. 11 da Lei n. 8429/1992. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1362789/MG,, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

19/5/2015. 2. Rever o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o 

reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada 

em sede de recurso especial ante a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do 

STJ firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções 

aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do 

conjunto fático-probatório, esbarrando na dicção da Súmula 7/STJ, salvo 

quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a 

desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas, o 

que não é o caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt 

no AREsp 1135200/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).

A respeito do nepotismo, vale consignar, ainda, as lições doutrinárias de 

Emerson Garcia:

 “Nepotismo, em essência, significa ‘favorecimento’. Somente os agentes 

que ostentem grande equilíbrio e retidão de caráter conseguem manter 

incólume a dicotomia entre o ‘público’ e o ‘privado’, impedindo que 

sentimentos de ordem pessoal contaminem e desvirtuem a atividade 

pública que se propuseram a desempenhar.

(...)

Identificada a prática do nepotismo, ter-se-á, de imediato, a violação ao 

princípio da impessoalidade, já que privilegiados interesses individuais em 

detrimento do interesse coletivo. ” (Original sem destaque)

Sendo assim, considerando que, na hipótese ora sub judice, restou 

comprovado que os requeridos agiram em desconformidade com os 

princípios que regem a administração pública, por terem se aproveitado 

intencionalmente da relação de parentesco para conseguir a nomeação de 

um deles para cargo em comissão, restou configurada a prática do ato de 

improbidade previsto no tipo do artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

 Ressalto, por oportuno, que, dada a inequívoca ciência dos requeridos 

quanto à condição de parentesco entre si, nítida a presença do dolo, 

sendo suficiente o dolo genérico, como afirmado e reafirmado pela 

jurisprudência.

Neste particular, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que a “existência do dolo genérico para a contratação 

irregular de servidores é suficiente para a tipificação do ato de 

improbidade previsto no art. 11, V, da Lei 8.429/92” .

Desse entendimento não destoa o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Transcrevo, a seguir, parte de emenda de julgado desse Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO 

PATRIMONIAL COM A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA – PEDIDO 

QUE NÃO ENCONTRA PERTINÊNCIA NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À 

ESPÉCIE – ART. 14 DA LEI Nº 7.347/1985 – AFASTADA – PRELIMINARES – 

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ANTE O 

NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS E PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO SANCIONATÓRIA – REJEITADAS – MÉRITO – PRIMEIRA 

SITUAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE IRMÃO DE EX-ALCAIDE PARA EXERCER 

FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL – CARGO 

COM ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS – NEPOTISMO – ARTIGO 11 DA LEI 

Nº. 8.429/92 – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 37 DA CF/88 – 

ELEMENTO SUBJETIVO – CONFIGURAÇÃO DE DOLO GENÉRICO (...) 

REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR O DEVER 

DE RESSARCIMENTO DOS DANOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 

A teor do que determina a Súmula Vinculante nº. 13 do STF, a contratação 
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de parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º 

grau, para cargo de natureza administrativa, quer seja de livre nomeação 

e exoneração, quer seja de carreira, mesmo se ocorrida antes da sua 

edição, caracteriza nepotismo e , consequentemente, improbidade 

administrativa, porque atenta contra os princípios da Administração 

Pública, cristalizados em nossa Carta Magna, nos termos do art. 11 da Lei 

nº. 8.429/1992, prescindindo, quanto ao elemento subjetivo, do dolo 

específico, apenas do genérico, redundando a ilegalidade do ato na 

subsunção da conduta à tipificação legal. Comprovado que a função 

comissionada desempenhada pelo irmão do ex-alcaide de Diamantino 

possui natureza eminentemente administrativa e não política, nos termos 

da legislação local vigente ao tempo da nomeação, não há como afastar a 

incidência dos termos da proibição contida no verbete sumular da 

Suprema Corte. (...) A tipificação da lesão ao patrimônio público exige a 

prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao 

ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido”. (TJMT, N.U 

0002901-21.2015.8.11.0005, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

À vista do exposto, as condutas dos requeridos denotam não apenas o 

nepotismo, mas também configura, dada a presença de dolo genérico, o 

ato de improbidade descrito no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992.

No mais, os requeridos não trouxeram aos autos nenhuma justificativa 

idônea para a nomeação em questão, revelando-se, pois, o elemento 

subjetivo da infração consistente no propósito deliberado de favoritismo 

para possibilitar a reunião de parentes na Administração Pública.

3. Penas:

Passo a sopesar as sanções a serem aplicadas para os requeridos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, estabelece as penalidades 

cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

 “Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, essas penas foram reguladas, 

especificamente, pelo art. 12 da Lei nº 8.429/92, sendo que, nos casos de 

ato de improbidade administrativa capitulado no art. 11 de referida 

legislação, as sanções são disciplinadas pelo inciso III daquele dispositivo, 

in verbis:

“III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de três anos”.

Nessa perspectiva, em análise às peculiaridades do caso concreto, tenho 

que a conduta do requerido Everson Serra deve ser sancionada em grau 

mais elevado, vez que, na condição de Diretor Comercial responsável pelo 

setor, não apenas exerceu influência junto à Diretoria para obter a 

nomeação da requerida Luciana Arena Rossi para o cargo de “Assessor 

– AS1” (fl. 175), como também, menos de três meses depois, assinou ato 

de designação dela para o cargo superior de “Gerente de Atendimento ao 

Público – SEAP”, conforme “Resolução de Diretoria” de fl. 176, ou de 

“Assessor 2 AS2”, nos termos do registro de fl. 183.

No que se refere à conduta da requerida Luciana Arena Rossi, tenho que 

não há elementos que autorizem a aplicação das sanções além do mínimo 

legal, pois, inobstante a observância dos princípios da impessoalidade e 

da moralidade também lhe fosse obrigatória, a conduta é própria do tipo.

Por fim, anoto que, no tocante à sanção de perda da função pública, as 

informações constantes nos autos indicam que os requeridos não mais 

ocupam os cargos que exerciam à época dos fatos, motivo pelo qual há 

perda de objeto quanto a tal penalidade.

4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação civil 

pública, pelo que CONDENO os requeridos Everson Serra e Luciana Arena 

Rossi pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, 

caput, da Lei 8.429/1992.

 Com base nos motivos expostos no item 3 retro, aplico aos requeridos as 

seguintes sanções:

Ao requerido Everson Serra:

(i) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos;

 (ii) Pagamento de multa civil equivalente a 03 (três) vez o valor da 

remumeração percebida pelo requerido, qual seja, R$ 8.359,00 (oito mil, 

trezentos e cinquenta e nove reais), conforme fl. 180; e

(iii) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo 

de 03 (três) anos.

À requerida Luciana Arena Rossi:

(i) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos;

 (ii) Pagamento de multa civil equivalente a 01 (uma) vez o valor da 

remumeração percebida pela requerida, qual seja, R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), conforme fl. 184; e

(iii) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo 

de 03 (três) anos.

CONDENO, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais, deixando de aplicar a condenação em relação aos 

honorários advocatícios, por serem incabíveis ao Ministério Público.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 04 de Março de 2020.

 BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1214593 Nr: 9799-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Nunes de Freitas - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA- EPP, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO NOVAES 

NOGUEIRA - OAB:11366, POLYANA DA CUNHA FLORES - OAB:19795, 

TATIANA CERBINO DA SILVA E SILVA - OAB:OAB MS 18198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que deixei de expedir Carta Precatóriade ao Juízo de 

Campo Grande/MS, para a inquirição da testemunha José Evandro Ribeiro 

Mendonça, haja vista, o embargante LUCAS NUNES DE FREITAS-ME, não 

ter efetuado o pagamento do preparo. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1232045 Nr: 15531-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGUES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO ALVES, ANDREA 

APARECIDA LUZ DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES, DJALMA DE 

JESUS RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALV ES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12726, BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19.512/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos.

 Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 
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atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte embargante e, 

posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual, após, 

intime-se via DJE os embargados Andrea Aparecida Luz de Almeida 

Barros Ribeiro Alves, Djalma de Jesus Ribeiro e Marcelo Ribeiro Alves, 

independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Após, certifique-se o necessário e remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1306031 Nr: 9927-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALMEY COLETA DE SOUZA, GILLIAN 

CAMPOS COLETA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LÚCIA CONCEIÇÃO ALVES 

CAMPOS COLETA DE SOUZA, MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626

 Certifico e dou fé que, cumprindo determinação judicial, remeto o feito a 

expedição de matéria de imprensa a fim de intimar a embargada LUCIA 

CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS DANTAS, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos principais mediante simples publicação na imprensa 

oficial (art. 677, § 3º do NCPC) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, ofertar contestação, nos termos do art. 679 do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1057204 Nr: 49629-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O, PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - 

OAB:20921/O

 Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos 

para julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença embargada como 

foi publicada.Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de 

declaração, aplico a embargante Ismaili de Oliveira Donassan à multa 

correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da 

causa.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1001120 Nr: 23903-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANTÔNIO DIAS, NEISI 

LEONOR DE PINHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS ANTONIO 

PERLIN (Procurador do Estado) - OAB:17.040, Gilberto Gomes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

COSTA - OAB:19.190-O, HERTHON GUSTAVO DIAS - OAB:6885, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na presente 

Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, para condenar o espólio 

do requerido João Antônio Dias, nas sanções previstas nos incisos I, II e 

III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, da seguinte forma:- ressarcimento 

integral do dano, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e 

deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro efetuado pelo 

erário estadual (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 

STF).Considerando que o requerido faleceu no curso do processo, 

deverão responder pela presente condenação os herdeiros, cabendo a 

cada um deles a obrigação do pagamento de forma proporcional, até o 

limite da herança, nos termos do art. 8º, da Lei 8.429/92.Comunique-se o 

juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões acerca da presente 

condenação.Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, deixando de aplicar a condenação em relação aos 

honorários advocatícios, por serem incabíveis ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, 

não havendo pendências, arquivem-se os autos com as formalidades 

legais. Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003017-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. A. D. S. (EXEQUENTE)

STEPHANIE BEATRICE AMORIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRICE AMORIM OAB - 898.060.771-72 (REPRESENTANTE)

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR FARIAS DOS SANTOS (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: 1003017-57.2019.8.11.0041 

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, 11 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: 0045200-07.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. V. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0045200-07.2012.8.11.0041 

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 devolução do ofício 

encaminhado à Empresa Nutrileite. CUIABÁ, 11 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: 1001986-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. L. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1001986-65.2020.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito. CUIABÁ, 11 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: 1036915-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA OAB - CE16629 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. M. (REU)

P. J. M. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036915-95.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JEOVA OLIVEIRA DE ARAUJO REU: P. J. M. D. A., MARCELA 

OLIVEIRA MEIRA Vistos etc. Indefiro o requerimento do id.29458019, tendo 

em vista que, não há, nesta Vara Judicial, tecnologia para a realização do 

ato, conforme postulado. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0034148-43.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. S. (EXEQUENTE)

R. L. S. J. (EXEQUENTE)

R. C. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0034148-43.2014.8.11.0041. 

EXEQUENTE: BERENICE CAMPOS DE SILVA, RINALDO LEITE SILVA 

JUNIOR, RENATA CRISTINA CAMPOS DA SILVA EXECUTADO: RINALDO 

LEITE SILVA Vistos etc. Visando evitar maiores prejuízos a parte autora, 

frente a penhora realizada nos autos, intime-se a parte autora, por meio do 

seu advogado constituído, para que manifeste seu interesse no 

prosseguimento do processo, sob pena de extinção, em face da certidão 

de id. 29614486. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008245-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUECI MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

JANIA CRISTINA MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCIO JOSE MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

EDER ALBERTO MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (REQUERENTE)

JADER JOSE MARTINS MORAES (REQUERENTE)

MARCIA MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

MAURICIO JOSE MAGALHAES SILVA (INVENTARIANTE)

GIBRAN CARLOS MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

josé rosa de moraes (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008245-76.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAIME MARCIO MARTINS MORAES, JADER JOSE MARTINS 

MORAES, MARCIA MARTINS DE MORAES, GIBRAN CARLOS MAGALHAES 

SILVA, LUECI MAGALHAES DA SILVA, JANIA CRISTINA MORAES 

RODRIGUES, MARCIO JOSE MORAES RODRIGUES, EDER ALBERTO 

MORAES RODRIGUES INVENTARIANTE: MAURICIO JOSE MAGALHAES 

SILVA ESPÓLIO: JOSÉ ROSA DE MORAES Vistos etc. 1. Custas 

recolhidas, id. 29645224. 2. Em face dos elementos constantes dos autos, 

é possível a observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao 

disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvada, 

desde já, a possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de 

arrolamento comum. 3. Nomeio como inventariante Maurício José 

Magalhães Silva, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. 4. Deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. 5. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos 

autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal. 6. Expeçam-se ofícios aos bancos ITAÚ UNIBANCO S/A, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAÚ SEGUROS S/A e LIDERANÇA 

CAPITALIZAÇÃO S/A, para que, informem a este juízo, em 05 (cinco) dias, 

a quantidade de ações e os valores atualizados existentes em nome do 

falecido. Na comunicação, faça constar que todo e qualquer valor 

encontrado, deverá ser transferido para a conta judicial, devidamente 

vinculada aos autos. 7. Outrossim, em face do disposto nos arts. 659, §2º 

e 662, as questões relacionadas a débito tributário relacionado à 

sucessão, não obstará a conclusão deste processo, já que a Fazenda 

Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e será 

intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1009906-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCOS DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KETELYN LUIZA DE ALMEIDA (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: 1009906-90.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUIS MARCOS DOS SANTOS CONCEICAO REU: KETELYN LUIZA DE 

ALMEIDA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Luís Marcos 

dos Santos Conceição, em face de Ketelyn Luiza de Almeida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 17 de abril de 2020 às 12:00 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Intime-se o autor, por meio de sua ilustre advogada. 

Como medida de celeridade e economia processual, sirva a cópia da 

presente como mandado de citação e intimação[1]. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

09 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] KETELYN LUIZA DE ALMEIDA CONCEIÇÃO: Rua Atlas, 

nº. 645, bairro: Planalto, em Cuiabá/MT. ZONA 04.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010189-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA BUZAHAR (REQUERENTE)

ADIR BUSAR RAIMUNDO (REQUERENTE)

JORGE DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

TANIA SUELI BUZAR RAIMUNDO (REQUERENTE)

ARLENE BUZAHR NOBREGA (REQUERENTE)

JEOJANE DA SILVA BUZAHR DE FREITAS (REQUERENTE)

SALMA DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

SALIM DA SILVA BUZAHR FILHO (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA URBANO MATTIAZZO OAB - SP143558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BUZAHR (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: 1010189-16.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADIR BUSAR RAIMUNDO, TANIA SUELI BUZAR RAIMUNDO, 

SALMA DA SILVA BUZAHR, JORGE DA SILVA BUZAHR, JEOJANE DA 

SILVA BUZAHR DE FREITAS, SALIM DA SILVA BUZAHR FILHO, SALMA 

DA SILVA BUZAHR, ARLENE BUZAHR NOBREGA, ROBERTO DA SILVA 

BUZAHR, MARIA DE FATIMA DA SILVA BUZAHAR INVENTARIADO: 

JORGE BUZAHR Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a 

inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual de São Paulo e 

Municipal de Birigui/SP, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007693-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARDOSO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TIAGO MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARINA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAROLINE MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE VAGNER MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

0007693-07.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HELLEN 

ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS, 

TIAGO MARTINS, FABIANA CARDOSO RIBEIRO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ESPOLIO DE VAGNER MARTINS SEGUE EM ANEXO TERMO DE 

AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1056137-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNYFER YASMIN DA SILVA CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FLAVIO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a 

certidão do senhor Oficial de Justiça.

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

Processo Número: 1059017-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER EMILZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTINEAU CIUS (REU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

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

Processo Número: 1041614-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. N. R. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

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

Processo Número: 1040641-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DEMARCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS AYRTON CARDOSO DEMARCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO 

VALERIO PROCESSO n. 1040641-77.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.908,00 ESPÉCIE: [Exoneração]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: MARCELO DEMARCO Endereço: C, 179, 

Inexistente, FLAMBOYANT, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MATHEUS AYRTON CARDOSO DEMARCO Endereço: 

AVENIDA JOSE ESTEVÃO TORQUATO, 925, CASA 61, JARDIM VITORIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 
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POLO ATIVO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao fim do prazo do edital, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 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 documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA 

CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE, digitei. CUIABÁ, 11 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: 1009894-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. T. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. S. (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 : 

1009894-76.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: LETICIA FRANCIELI TAQUES 

LOPES EXECUTADO: ARTEVALDO VIEIRA DOS SANTOS Vistos. A 

demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre 

Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, o 

prolator da sentença que fixou os alimentos, em ação de n° 

34905-29.2017.811.0042 – cód. 495662, conforme documento constante 

do id. 29880802. 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 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar 

de Cuiabá/MT, mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009234-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. M. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 : 

1009234-82.2020.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ERIKA 

NUNES MARQUES BENEVIDES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MAXWEL 

ALVES Vistos. A demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no 

entanto fora o nobre Juízo da 5ª Vara Esp. Família e Sucessões de 

Cuiabá, o prolator da decisão que homologou o acordo em relação aos 

alimentos, em ação de n° 1029389-77.2018.811.0041, conforme 

documento constante do id. 29725769. 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 5ª Vara Esp. Família e Sucessões 

de Cuiabá/MT, mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1043361-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/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 : 

1043361-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CRISTIANE TENORIA LIMA 

MACHADO REQUERIDO: WELLINGTON VIEIRA LEITE Vistos. Justiça 

gratuita deferida no id. 1726669. Trata-se de Ação de Divórcio c/c 

Alimentos, Guarda e Partilha de Bens proposta por Cristiane Tenória Lima 

Machado em face de Wellington Vieira Leite. A inicial está acostada no id. 

17016616. O requerido apresentou contestação no id. 19435166, 

devidamente impugnada no id. 20357105. 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 preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. 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 29 de abril de 

2020, às 15h30min. 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032405-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, trazer aos autos a petição 

inicial em modo PDF.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1060279-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. S. S. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. S. (REQUERIDO)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031549-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. Z. (REQUERENTE)

J. C. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1031549-41.2019.8.11.0041 Vistos. João Carlos Zanata e Camila Lopes 

Zanata aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual, pela qual pretendem 

a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo. Na decisão 

inicial de id. 21967615, foi determinada a emenda da inicial, cujo 

cumprimento da determinação está acostado em id. 26115566. É o 

relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio consensual, para o 

qual, já não é necessário o decurso de qualquer prazo, seja de separação 

de fato, seja de separação judicial, sendo apenas observados os 

requisitos legais do artigo 731 do Código de Processo Civil, de forma que é 

imperioso acolher o pedido dos requerentes. A certidão de casamento 

encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Dê-se vista ao Ministério Público. Custas recolhidas id. 26115997. P. I. C. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031549-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. Z. (REQUERENTE)

J. C. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1031549-41.2019.8.11.0041 Vistos. João Carlos Zanata e Camila Lopes 

Zanata aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual, pela qual pretendem 

a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo. Na decisão 

inicial de id. 21967615, foi determinada a emenda da inicial, cujo 

cumprimento da determinação está acostado em id. 26115566. É o 

relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio consensual, para o 

qual, já não é necessário o decurso de qualquer prazo, seja de separação 

de fato, seja de separação judicial, sendo apenas observados os 

requisitos legais do artigo 731 do Código de Processo Civil, de forma que é 

imperioso acolher o pedido dos requerentes. A certidão de casamento 

encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Dê-se vista ao Ministério Público. Custas recolhidas id. 26115997. P. I. C. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009301-47.2020.8.11.0041

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

MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS DE OLIVEIRA OAB - 861.985.051-20 

(REPRESENTANTE)

LAURO BECKMANN FERREIRA CABRAL OAB - MS15409 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1009301-47.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: MARIA AUXILIADORA DE 

CAMPOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANDERSON SAMPAIO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário proposta em razão do 

falecimento de Anderson Sampaio de Oliveira, cuja certidão de óbito 

informa que a de cujus era casado, deixou filhos e bens a inventariar (id. 

29736051). 2. Inicialmente, defiro a gratuidade processual ao Espólio, com 

a ressalva de que o benefício poderá ser revogado a qualquer momento 

se verificado que possui condições de arcar com as despesas 

processuais. 3. Nomeio inventariante, nos termos do art. 617, inciso III, do 

Código de Processo Civil, a requerente Maria Auxiliadora de Campos de 

Oliveira. 4. Expeça-se o termo de compromisso e INTIME-SE a inventariante 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função. 5. Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 

20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, 

contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos 

termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena 

de remoção. 6. As primeiras declarações deverão ser instruídas com os 

seguintes documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor das 

matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal); c) 

certidões negativa de testamentos do inventariado (Prov. n. 56/2016/CNJ). 

7. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras 

declarações, observados os requisitos legais, a inventariante poderá 

requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário 

(CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), indubitavelmente mais célere, 

mediante a apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos 

necessários instrumentos de procuração e documentos de todos os 

herdeiros. 8. Em caso de não optar pela conversão, conforme acima 

mencionado, com a juntada das primeiras declarações e de todos os 

documentos relacionados nesta decisão, cite-se a Fazenda Pública 

Estadual, na pessoa do ilustre Procurador-Geral do Estado. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1042712-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

THAUANA FREITAS FERREIRA OAB - 029.105.491-94 (REPRESENTANTE)

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO PIETRICOSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024291-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. S. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. S. (REQUERIDO)

 

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

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

1024291-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DAIANE GASPAR DA SILVA 

REQUERIDO: OELITON ALMEIDA SILVA Vistos. Justiça gratuita deferida no 

id. 11826569. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens proposta por Daiane Gaspar da Silva em face 

de Oeliton Almeida Silva. A inicial está acostada no id. 9325324. O 

requerido apresentou contestação no id. 18287074, devidamente 

impugnado no id. 19120766. As partes possuem legitimidade para figurar, 

cada uma, em seu respectivo pólo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há 

preliminares suscitadas, nem aparentes irregularidades a sanar. 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 30 de abril de 

2020, às 15h30min. 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). A defensoria pública, a parte por ela 

assistida e as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004221-05.2020.8.11.0041

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

MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA OAB - 

970.280.531-72 (REPRESENTANTE)

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. B. (REQUERIDO)

 

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

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

1004221-05.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: MARIA ISABEL FERREIRA 

DOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: IVANILDO FERREIRA BARBOSA 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 

e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens proposto por Maria Isabel 

Ferreira dos Santos Barbosa em face de Ivanildo Ferreira Barbosa. A 

autora busca, em sede de tutela de urgência a fixação dos alimentos 

provisórios em 1 (um) salário mínimo. Alega para tanto, que possui 

transtorno depressivo maior e mielodisplasia (CID 10 D56), fazendo uso de 

medicação controlada de forma contínua e sem condições de exercer 

atividade laboral, conforme documentos acostados (ids. 28735611, 

28735612, 28735613, 28735614, 28735622, 28735633). Ainda, aduz que 

com a sua saúde debilitada, ajudava o requerido na empresa, costurando 

tapetes. Sendo assim, considerando as necessidades da requerente e 

seu estado de saúde debilitado, não tendo como prover a própria 

subsistência, imperioso se faz a concessão dos alimentos provisórios em 

seu benefício. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS. 1. ALIMENTOS 

E N T R E  E X - C Ô N J U G E S .  R E Q U I S I T O S .  B I N Ô M I O 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. A obrigação alimentar 

entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua 

assistência, persistindo após a separação quando demonstrada a 

dependência econômica de uma parte em relação à outra, observando-se, 

sempre, o binômio necessidade-possibilidade. Caso concreto em que a 

virago, embora se trate de pessoa relativamente jovem, comprovou que 

dependia economicamente do varão durante o casamento e atual 

incapacidade, parcial e temporária, para o trabalho, decorrente de 

problemas de saúde, fazendo jus aos alimentos nos moldes fixados. (...). 

APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082890831, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, 

Julgado em: 27-11-2019) Em face do princípio da solidariedade e da mútua 

assistência, defiro, o pedido de alimentos provisórios destinados à 

requerente, que arbitro, por ora, em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, 

incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver. Os 

alimentos deverão ser depositados, até o dia 10 (dez) de cada mês, na 

conta bancária indicada pela requerente no id. 28735596 – item “7” ou, 

mediante recibo. O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade 

será aferido em momento oportuno, após cognição exauriente. Com 

relação ao pedido de proibição do requerido de aproximar-se da 

requerente e de seus familiares, esclareço não ser competência da Vara 

Especializada de Famílias e Sucessões, devendo a parte autora, solicitar 

as medidas protetivas que achar pertinente na Vara competente, motivo 

pelo qual, indefiro o pedido. Com relação à partilha de bens, não sendo 

comprovada a propriedade dos bens, a partilha ficará restrita apenas ao 

campo obrigacional. Designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 15 de abril de 2020, às 16h30min. Se não houver acordo, o requerido 

terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 0012639-95.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. D. S. (RECONVINTE)

G. E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. C. P. (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0012639-95.2010.8.11.0041. RECONVINTE: JANAIRA COENGA RONDON 

DA SILVA AUTOR(A): G.C.C. S.C. E P.R.C.C. RECONVINDO: SEBASTIAO 

GONCALO DE CAMPOS PEREIRA Vistos. Gabriel Coenga de Campos, 

Sebastião Coenga de Campos e Pedro Rafael Coenga de Campos, 

representados por Janaina Coenga Rondon da Silva, aforaram a presente 

Ação de Alimentos em face de Sebastião Gonçalo de Campos Pereira, 

buscando, em síntese, que o requerido seja compelido a pagar o 

equivalente a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensais a título de verba 

alimentar. À fl. 16 foi fixada a verba alimentar provisória em 25% (vinte e 

cinco por cento) dos rendimentos líquidos do demandado. A audiência de 

tentativa de conciliação foi designada por 03 (três) vezes, mas nenhuma 

foi realizada em virtude da ausência do requerido, que não foi encontrado 

para citação. À fl. 106 foi determinada a citação por edital. Às fls. 112/113 

foi apresentada a contestação por negativa geral, pela curadora especial 

nomeada em favor do requerido. À fl. 136 foi apresentada a impugnação. 

O Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido, com a 

fixação da verba em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos 

líquidos do demandado, fl. 138. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, 

decreto a revelia do requerido. Registro, entretanto, que foi nomeado 

Curador, que apresentou contestação na forma da lei. No que se refere à 

obrigação alimentar, tamanha sua importância que além de estar 

regulamentada no Código Civil (art. 1.694), também tem proteção 

Constitucional, senão vejamos: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, 

criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 

ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” Diz-se, 

então, que uma vez comprovado o estado de filiação, exsurge 

naturalmente a obrigação alimentar, nos termos dispostos no artigo suso 

transcrito. Superado esse primeiro requisito de observância obrigatória, 

qual seja, o do vínculo parental que determina a obrigação de prestar 

auxílio material, o segundo enfrentamento deve se pautar na análise do 

binômio necessidade e possibilidade, em busca de uma equação justa, que 

reflita diretamente a condição social tanto do alimentante quanto do 

alimentado. Sobre a matéria em exame, o Código Civil, em seu art. 1.694, § 

1º, elucida que os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que 

significa dizer, em outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser 

fixada observando-se o binômio necessidade-possibilidade. No caso 

concreto, muito embora as necessidades dos menores sejam presumidas, 

a obrigação de prestar alimentos deve se consolidar dentro das 
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possibilidades do alimentante, e a revelia não conduz, por si só, ao 

acolhimento integral do pleito inicial. É bem verdade que o réu, a quem 

incumbia o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com alimentos 

no valor em que foram postulados, nenhuma prova nesse sentido logrou 

produzir nos autos, já que revel. Contudo, observa-se que os autores 

buscam a fixação da verba no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais – 

30% dos rendimentos), correspondente às suas despesas mensais, 

conforme planilha de gastos discriminadas nos autos (fl. 11), atribuindo o 

total da obrigação alimentar exclusivamente ao pai. No entanto, a 

responsabilidade alimentar recai sobre ambos os genitores, motivo pelo 

qual se mostra necessária a fixação em percentual menor que o buscado 

inicialmente (30% dos rendimentos líquidos), posto que há de ser 

observada a contrapartida que incumbe à mãe. Sendo assim, a revelia não 

conduz, por si só, ao acolhimento integral da pretensão inicial, devendo 

ser analisado no caso concreto, as circunstâncias evidentes nos autos. 

Nesse sentido, lanço mão do seguinte precedente de jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITOS DA REVELIA 

MITIGADOS EM FACE DA NATUREZA DA MATÉRIA E DA PROVA 

COLIGIDA. FILHOS MENORES DE IDADE. BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO Nº 37 DO 

CENTRO DE ESTUDOS DO TJRGS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. QUANTUM FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA 

MANTIDA. A revelia não implica, obrigatoriamente, aplicação da pena de 

confissão ficta quanto aos fatos narrados na petição inicial, considerando 

a natureza da matéria, envolvendo direito alimentar de menor, e a prova 

coligida. Os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio 

necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades 

básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. O 

alimentante, devidamente citado, deixou de apresentar contestação. Tal 

circunstância, entretanto, não conduz ao acolhimento integral da 

pretensão inicial no que se refere ao quantum da obrigação, nada 

justificando a majoração dos alimentos em sede recursal. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082683699, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 

30-10-2019). Data de Julgamento: 30-10-2019. Publicação: 04-11-2019. 

Aqui, há de ser observado que a verba alimentar provisória foi fixada em 

25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, com 

determinação de desconto em folha de pagamento, e desde a sua 

imposição, a verba vem sendo descontada regularmente naquele 

percentual, sem objeção de qualquer das partes. Aliás, observa-se do 

petitório de fl. 78, que os requerentes já mostraram satisfeitos com os 

alimentos aqui fixados, tanto que pugnaram pela extinção da ação, o que 

não foi possível porque o requerido sequer tinha sido citado. Nesse 

passo, entendo que a verba alimentar deve ser mantida no mesmo 

patamar dos provisórios, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) dos 

rendimentos líquidos do demandado (valor bruto, com a dedução de 

imposto de renda e contribuição previdenciária), incidindo sobre férias e 

décimo terceiro, quando houver, que deverá continuar sendo paga por 

meio de desconto em folha de pagamento, sendo que desse valor, caberá 

a cada autor o montante de 1/3 (um terço). Pelo exposto, em consonância 

com o parecer do Ministério Público, de fl. 138, julgo parcialmente 

procedente o pedido, e condeno o requerido ao pagamento de alimentos 

mensais de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos 

(compreendidos como tais, o valor bruto com a dedução de imposto de 

renda e contribuição previdenciária), incidindo inclusive sobre férias e 

décimo terceiro, quando houver, que deverão continuar sendo pagos por 

meio de desconto em folha, sendo que desse valor, caberá a cada autor o 

montante de 1/3 (um terço). Em conseqüência, declaro resolvido o mérito 

do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Desnecessária a expedição de ofício para adequar os descontos, visto 

que já foi expedido, por ocasião do arbitramento dos provisórios, os quais 

foram mantidos nesta sentença. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, 

transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1036887-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. A. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR OAB - MT8173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. A. (REU)

G. D. A. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, querendo, manifestar-se 

acerca da petição de ID nº 29489041.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009626-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. G. S. (EXEQUENTE)

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:

V. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

0009626-78.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MAIRA SANT ANNA GENARO 

SULAS EXECUTADO: VITOR SOARES SULAS Vistos. Postergo a análise 

dos requerimentos das partes, para momento posterior à audiência. Com 

base no art. 3º, parágrafo 2º, cumulado com o § 3º do Código de 

Processo Civil, visto que o advogado da parte autora requereu, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de abril de 2020, às 

13:30 horas. Intimem-se as partes nas pessoas de seus advogados, pelo 

Diário da Justiça Eletrônico. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002258-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. M. D. J. (EXEQUENTE)

N. M. D. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINDY NARA SOUZA FREITAS MORELI OAB - 030.822.091-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO NUNES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1002258-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: YASMIN MORELLI DE JESUS, 

NATHALIA MORELLI DE JESUS REPRESENTANTE: SINDY NARA SOUZA 

FREITAS MORELI EXECUTADO: REGINALDO NUNES DE JESUS Visto. 

Devidamente citado, o executado permaneceu inerte (id 17380229). 

Portanto, serão adotadas medidas visando a satisfação da dívida, 

devendo estar claro que, na ordem como estarão dispostas as diligências 

de bloqueio, a primeira delas que conseguir garantir na integralidade o 

valor executado, obstará o cumprimento das demais. Assim, determino as 

seguintes diligências: a) O protesto da dívida (CPC, art. 517); b) A tentativa 

de bloqueio de valores via sistema BACENJUD, com imediata transferência 

do valor bloqueado para a conta de depósitos judiciais; c) O bloqueio dos 

veículos cadastrados em nome do executado via sistema RENAJUD, 

exceto se possuírem restrições de natureza fiduciária; d) A consulta de 

vínculos empregatícios do executado no sistema INFOSEG, e, em caso 

positivo, deverá ser expedido ofício para, doravante proceder ao 

desconto em folha e depositar em conta bancária já indicada ou a indicar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 205 de 535



cabendo à parte tal providência; Certo de que o Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou entendimento no sentido de ser possível a constrição 

judicial do saldo de FGTS para pagamento de dívida alimentar, oficie-se à 

Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe se existe 

saldo em nome do alimentante/executado em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

Em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, informando àquele órgão que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares, e que o depósito deverá ser feito ainda 

que o saldo seja inferior ao valor total da dívida. Cumpridas as 

determinações retro, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem 

no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT., 11 de março de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1004664-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. (REU)

A. M. D. A. (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: 1004664-53.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MAIRA BENEDITA DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

S, 05, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-190 REQUERIDO: 

Nome: ALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA DA COSTA, 3437, - DE 1971 A 4019 - LADO ÍMPAR, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-600 Nome: DANIELA DIAS DE 

SOUZA Endereço: RUA SÃO PEDRO, 05, (LOT JD N HORIZONTE), 

IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-402 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, 10 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-496 GUARDA

Processo Número: 1056106-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/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: 1056106-92.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ALAN PINTO DUARTE Endereço: KM 01, S/N, 

Estancia Duas Marias, KM 01, AGUAÇU, CUIABÁ - MT - CEP: 78108-000 

REQUERIDO: Nome: AYRTES GARCIA BAPTISTA Endereço: AVENIDA 

SENADOR FILINTO MÜLLER, 1050, APARTAMENTO 1106, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-500 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, 10 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005055-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA KARLA FREGATI RUSTICI OAB - MT26260/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1005055-08.2020.8.11.0041 POLO ATIVO:DANIELA MARIA 

ABDO GRIGOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREA KARLA 

FREGATI RUSTICI, FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI POLO 

PASSIVO: VICTOR HUGO DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - AUTOR, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/05/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 11 de março de 2020 

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

normas da CNGC

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

Processo Número: 1027407-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. T. (REU)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 1027407-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ALAINE GOMES DA SILVA Endereço: RUA O, S/N, 

DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-410 REQUERIDO: Nome: CLAUDINEI HENRIQUE TARDIM Endereço: 

RUA H 10, CASA 1014, FUNDOS SETOR INDUSTRIAL, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 
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impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA da expedição de ofício, conforme documentos vinculados 

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

Grosso. Cuiabá - MT, 11 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015405-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BRAZ DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE SANTANA DE MORAES (REU)

THAYNARA SANTANA FIGUEIREDO (REU)

TAIZ SANTANA DE FIGUEIREDO (REU)

AUGUSTO SANTOS DE FIGUEIREDO (REU)

RENATO JOSE SANTANA (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 0015405-48.2015.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Nulidade de Sentença Vistos, etc... Diante do certificado 

no Id n. 25121531, até para que não se cogite de nulidade futuramente, 

necessária à nomeação de curador. Dito isso, decreto a revelia do 

Requerido e nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe Curador Especial o d. Defensor Público Dr. Zacarias Ferreira 

Dias, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito pelo prazo 

legal. Após manifestação da d. Curadora, vista a parte Requerente e 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1061437-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. A. X. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1061437-55.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:WILLIAM 

RODRIGUES XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILZA DE 

CASTRO BRANCO POLO PASSIVO: RAYANE MORAES ALCE XAVIER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas 

AUTOR, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação, Instrução e 

julgamento Sala: Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 12/05/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023093-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. C. D. A. (REQUERIDO)

D. C. D. A. (REQUERIDO)

W. D. A. (DE CUJUS)

A. C. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA OAB - MT18853-O (ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1023093-05.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:HERCILENA 

LOPES e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA 

ROCHA POLO PASSIVO: WILSON DE ARRUDA e outros (3) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - AUTOR E 

REQUERIDO, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 03/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029350-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON VINICIUS FERREIRA SANTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SADI BRUNO FREITAS SANTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANGELA KEMZIA SANTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0029350-34.2017.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Considerando o certificado no Id 

28237653-Pág. 1, e, a regularização dos autos conforma 

noticiada/certificado no Id 28471306 - Pág. 1, e, inclusive atento ao que 

consta no Id 23411580-Pág. 1 e Id 28470990-Pág. 1, intime-se a parte 

Requerente/habilitante para manifestar interesse neste processo, 

requerendo o que mais de direito no prazo de quinze dias, e, em seguida, 

voltem os autos conclusos juntamente com os demais processos 

associados-conexos, depois de cumprido o determinado naqueles autos. 

Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002475-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SANTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA KEMZIA SANTIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0002475-56.2019.8.11.0041 Ação: 

Exigir Contas Vistos, etc... Da análise dos autos observa-se, ao 

manifestar no Id 26822635, o Requerente alegou preliminarmente a 

“intempestividade da defesa da Requerida”,postulando a “procedência da 

Ação de Exigir Contas nos termos constantes na inicial”. Assim sendo, 

primeiramente, em observância do contraditório, intime-se a parte 

Requerida para manifestar no prazo de quinze dias, em atenção ainda ao 

que mais consta dos autos. Após, voltem os autos conclusos para análise 

jun tamente  com o  processo assoc iado de  número 

0000667-55.2015.8.11.0041. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1006321-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNA CARDOSO DOS SANTOS OAB - SP368511 (ADVOGADO(A))

RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS OAB - SP298953 (ADVOGADO(A))

SILVIA CORREA DE AQUINO OAB - SP279781 (ADVOGADO(A))

ALICE GODINHO MENDONCA OAB - SP335550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR PINTO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (HERDEIRO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006321-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o pretendido no Id 26451157-Pág. 

1, e, tendo em vista a manifestação de Id 28227161-Pág. 1, primeiramente, 

intime-se inventariante para que tome ciência e manifeste no prazo de dez 

dias, providenciando/requerendo o que mais de direito, e, em seguida, 

oportunize-se, pelo mesmo prazo a manifestação da herdeira Calia Mônica 

Magalhães, e, voltem conclusos para análise/decisão e/ou ulterior 

deliberação. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000667-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIS SANTIN BORGES (AUTOR(A))

ALLYSSON VINICIUS FERREIRA SANTIN (AUTOR(A))

SADI BRUNO FREITAS SANTIN (AUTOR(A))

CELSO SANTIN (AUTOR(A))

ANGELA KEMZIA SANTIN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SOUSA REZENDE OAB - MT19546-O (ADVOGADO(A))

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

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTIN (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0000667-55.2015.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Diante da manifestação da inventariante, Id 

23509892-Págs. 6/7, mormente no que se refere à mencionada/afirmativa 

de regularidade de intimação das herdeiras nominadas no Id 

23509892-Pág. 6, bem como no que diz respeito a referida venda sem 

autorização judicial, valores/avaliação dos bens e documentos juntados 

aos autos, primeiramente, intime-se o herdeiro Celso Santin, para 

manifestar no prazo de quinze dias, e, no mais, cumpra-se conforme 

d e t e r m i n a d o  n o s  a u t o s  a s s o c i a d o s ,  P r o c e s s o  n . 

0002475-56.2019.8.11.0041, “Ação de Exigir Contas”, e, ainda, quanto ao 

Processo n. 1039102-76.2018.8.11.0041, indicado no Id 23509893 - Pág. 

1. Após, voltem todos os processos associados, conclusos para análise. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 708220 Nr: 1516-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIA RODRIGUES MATHEUS, BENEDITA 

RODRIGUES MATEUS, LOURDES MATEUS DE JESUS, MADALENA 

MATEUS DA SILVA, CRISTINA RODRIGUES MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO TIBURCIO ANTONIO MATHEUS, ANA 

MARIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALENCAR LOPES - 

OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Em atenção à petição de fls. 119, intime-se a Inventariante, através de sua 

d. patrona, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito.

Nada sendo manifestado, retornem os autos ao arquivo com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 351982 Nr: 22306-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ BONDESPACHO, 

LUCIO DAMASIO GONÇALVES, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ 

BONDESPACHO, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS 

RECURSOS NATURAIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFONSO GONÇALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - 

OAB:, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT, RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, para que possa ser dado prosseguimento ao feito, 

digitalizem e distribuam-se os autos no sistema PJe, nos termos da Portaria 

Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019, e, conclusos 

para análise.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010268-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PAOLA DA SILVA (REQUERENTE)

CONRADO JORGE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

MARY JOSELY MARCAL DA SILVA (REQUERENTE)

MARA APARECIDA MARCAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MARCAL DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010268-92.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na 

inicial, sem prejuízo de revogação, arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. No mais, considerando o que consta dos autos até o momento, o 

inventário pode ser processado pelo rito de arrolamento sumário, 

ressalvada necessidade de conversão para arrolamento comum ou 

inventário ordinário. Nomeio inventariante o Requerente CONRADO JORGE 

HENRIQUE DA SILVA, e, embora dispensável, art. 659 do CPC, poderá ser 

lavrado termo de compromisso, mediante comparecimento na Secretaria 

desta Vara, aos fins de direito, em cinco dias. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual isenção/pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, entretanto, que o 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

da de cujus Maria de Lourdes Marçal da Silva, Provimento 56/2016 do CNJ, 

que não vislumbro nos autos. Portanto, para o prosseguimento e 

conclusão do processo, com análise dos demais pedidos, primeiramente, 

incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a 

inicial em relação ao testamento, bem como apresentar, ratificar ou 

retificar o plano de partilha, com a indicação ou confirmação dos 

bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que 

aplicável. Apresentado, ratificado ou retificado o plano de partilha, se 

houver testamento ou interesse de incapaz, arts. 178, II e 698 do CPC, 
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dê-se vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016812-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR ARAUJO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA OLIVEIRA OAB - MT10984-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGILDO MORENO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1016812-33.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso. Vistos, etc... Considerando o informado no Id n. 

29642860, pág. 3, antes de proferir qualquer decisão, acolho o pedido de 

Id n. 19537689, pág. 4, item “c” e determino que cite-se o Requerido, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para 

querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar 

do edital as advertências legais de que não contestada à ação 

presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela Autora (art. 344 do CPC). 

Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser certificado, 

fica desde já decretada à revelia do Requerido e nos termo do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador Especial o d. 

Defensor Público Dr. José Naaman Khouri, a quem se dará vista dos autos 

para os fins de direito. Após manifestação do d. Curador, ouça a 

Requerente, o Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010643-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. C. R. (REQUERENTE)

G. B. C. R. (REQUERENTE)

PLACIDINA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI CAMPOS RODRIGUES (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010643-93.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na 

inicial, sem prejuízo de revogação, arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. No mais, considerando o que consta dos autos até o momento, o 

inventário pode ser processado pelo rito de arrolamento simplificado, 

ressalvada necessidade de conversão para arrolamento comum ou 

inventário ordinário. Nomeio inventariante a Requerente PLACIDINA 

BANDEIRA, e, embora dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, mediante comparecimento na Secretaria desta 

Vara, aos fins de direito, em cinco dias. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” No mais, considerando que já houve a 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 30074652, havendo interesse de incapaz, nos termos dos arts. 

178, II e 698 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público, e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para anál ise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação, se for o caso. Intimem-se 

e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005506-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BEATRIZ DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO DE SOUZA BRITEZ (REQUERENTE)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005506-33.2020.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual proposta por Helena Beatriz de Figueiredo Magnabosco Britez 

e Eurico de Souza Britez, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que são casados desde 08/07/2016 e que estão 

separados de fato a mais de 01 (um) ano sem qualquer tipo de 

perspectiva de reconciliação. Informam que do enlace matrimonial não 

adveio o nascimento de filhos e que não foram adquiridos bens. A 

Requerente informa que voltará a usar o nome de solteira. Pedem, ao final, 

seja julgada procedente a ação. O pedido veio instruído com os 

documentos necessários à propositura da ação. Por decisão de Id n. 

29171674 foi indeferido os benefícios da justiça gratuita, oportunizando os 

Requerentes a fazerem prova no sentido de não poderem prover os 

custos deste processo. Logo em seguida, a Requerente manifestou no Id 

n. 29892703, requerendo a juntada de seus holerites, e reiterou o 

requerimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É 

o relatório. Decido. Antes de tudo, mantenho a decisão não recorrida que 

indeferiu a gratuidade da justiça, Id n. 29171674, mesmo porque, 

oportunizada a comprovação em sentido contrário, ou seja, de que não 

podem arcar com os custos deste processo, a Requerente se limitou a 

apresentar manifestação genérica, Id n. 29892703, sem qualquer 

documento que efetivamente comprovasse as alegações e justificasse o 

pedido. Aliás, vejamos ainda como fundamento, o que se extrai da 

jurisprudência a servir como parâmetro à resolução do caso: 

“...INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE / HIPOSSUFICIÊNCIA. No caso dos 

autos, restou indeferida, por via monocrática, a concessão da Gratuidade 

da Justiça às partes apelantes que manejaram embargos de declaração e 

posteriormente o agravo interno em análise. Entretanto as partes 

recorrentes não juntaram nenhum outro novo documento que pudesse 

permitir a aferição da sua hipossuficiência econômica, que é requisito 

base para haja a concessão da Gratuidade da Justiça. Correta, portanto, a 

decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça... devendo ser 

mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo Interno, Nº 70082470873, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em: 24-10-2019). Superada essa questão, verifico que a 

presente ação está pronta para julgamento, uma vez que se trata de 

requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação 

do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 

66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, 

analisando o conjunto fático existente nos autos e em atenção ao art. 371, 

do CPC, formar livremente sua convicção. Deste modo, sem maiores 

delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do divórcio, pelas 

razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, em prejuízo do 

direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido de 

Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a improcedência 

do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar suas vidas, 

tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. 

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão dos Requerentes com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do 

casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos na Lei 

6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, IV, do 

Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, “b”, do 

CPC, os termos do acordo postulado na petição de Id n. 29031231, para 

que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Conforme consta na inicial, 

inexistem bens a serem partilhados. A mulher voltará a usar o nome de 

solteira. Diante do acima decidido, faculto aos Requerentes o pagamento 
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das custas/despesas processuais divididas em 04 (quatro) parcelas 

mensais, iniciando-se o pagamento da mesma no próximo mês, abril/2020. 

Após o pagamento integral das custas/taxas judiciais e sua comprovação 

nos autos, por se tratar de divórcio consensual, expeça-se, 

imediatamente, o necessário à averbação da sentença, no Cartório de 

Registro competente. Ciência ao Ministério Público. Em seguida, arquive-se 

o processo, observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1052299-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKUMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA DIAS PASSOS (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 Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia 31/03/2020, às 13:00 horas. 

Cite-se a interditanda e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Em razão dos 

documentos acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde da 

requerida (probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já 

que necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio 

CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKOMURA como curadora provisória da 

interditanda, a fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Dê - se vistas ao 

representante do Ministério Público para manifestação. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016917-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. T. (REU)

E. N. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELITA BATISTA NEVES OAB - 570.410.081-34 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1016917-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO JOSE TRZINSKI REU: 

PAULA NEVES TRZINSKI, ELISA NEVES TRZINSKI REPRESENTANTE: 

ELITA BATISTA NEVES Vistos, etc. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 24/04/2020, às 16:00 horas (art. 693, 

parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e citem-se as requeridas 

no endereço de Id 15941480, cientificando-as para comparecer à 

audiência, acompanhado de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a destas em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderão as 

requeridas contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 0020859-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. A. D. M. (AUTOR(A))

X. A. D. G. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. M. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0020859-72.2016.8.11.0041. RECONVINTE: XENIA ALVES DA GUIA 

AUTOR(A): VITORIA CAMILLY ALVES DE MOARES RECONVINDO: JOEL 

CARLOS DE MORAES Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS com 

pedido de PROVISÓRIOS proposta por VITORIA CAMILLY ALVES DE 

MORAES representado por sua genitora Srª XÊNIA ALVES DA GUIA em 

desfavor de JOEL CARLOS DE MORAES. Alega a inicial que a 

representante e o requerido mantiveram um relacionamento amoroso por 

três anos e desta união adveio a menor Vitória Camilly. Aduz que o casal 

está separado e desde a separação o requerido vem contribuindo de 

forma irregular e precária com as despesas da menor. Requer que seja 

determinado ao requerido que efetue o pagamento a título de alimentos 

provisórios na importância de R$ 200,00 (duzentos reais). A inicial veio 

acompanhada de documentos. No Id. 24722152, foi recebida a inicial, 

conferindo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, o 

segredo de justiça, sendo ainda deferindo a liminar de alimentos 

provisórios no importe de 200 (duzentos reais) e designado audiência de 

conciliação, instrução e julgamento. Determinando a pesquisa INFOSEG do 

endereço do requerido, Id. 24722163. No Id. 24722164, decisão 

determinando a citação do requerido por edital. Certidão de citação do 

requerido por edital, Id. 24818369, o requerido foi citado e não apresentou 

contestação no prazo legal. Contestação por negativa geral, Id. 24818370. 

Impugnação à contestação, Id. 24818372. O Ministério Público manifestou 

pelo deferimento parcial ao pleiteado na petição inicial pela parte autora e 

em ratificação ao valor fixado a título de alimentos provisórios, mediante a 

decretação da extinção do processo, com julgamento do mérito, nos 

termos do inciso I, artigo 487 do CPC. É o relato. Decido. Cuida - se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS com pedido de PROVISÓRIOS proposta por 

VITORIA CAMILLY ALVES DE MORAES representado por sua genitora Srª 

XÊNIA ALVES DA GUIA em desfavor de JOEL CARLOS DE MORAES. O 

requerido citado por edital, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestação, Id. 24818369. Deste modo, o processo deve ser julgado no 

estado em que se encontra, ante a desnecessidade de produção de 

provas e ante a revelia do requerido que foi devidamente citado e não 

apresentou resposta (art. 355, I, do NCPC). No caso dos autos, se trata de 

direito indisponível, pois se refere ao estado da pessoa. Como se sabe os 

efeitos da revelia não incide em tais situações (art. 345, II, NCPC). No 

entanto, cabe ao julgador formar seu convencimento mediante apreciação 

da “(...) prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a 

tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu 

convencimento” (art. 371 do NCPC). Assim, fica evidente que o legislador 

sobressaltou a importância do princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do 

NCPC), pois sob sua égide fica o órgão julgador vinculado à imparcialidade 

e ao dever de motivar suas razões na decisão/sentença, e, por 

conseguinte, faz com que o magistrado não fique engessado aos 

formalismos excessivos e desnecessários. Os alimentos possuem 

natureza básica, como bem pontua Yussef Said Cahali em sua obra: 

“Engana-se Beudant ao afirmar que a disciplina jurídica da obrigação 

alimentícia oferece um interesse pratico muito grande, mas que seria 

mínima a sua importância doutrinária. Trata-se, em realidade, de instituto 

cujus princípios são remarcados por uma acentuada complexidade, com 

reclamo de permanente atualização de seus estudos; do dissídio sobre a 

pluralidade de seus aspectos resulta um variegado de formulas 

legislativas e jurisprudências que a experiência da vida apresenta 

diuturnamente. O ser humano, por natureza, é carente desde a sua 

concepção; como tal, segue o fadário até o momento que lhe foi reservado 

como derradeiro; nessa dilação temporal – mais ou menos prolongada -, a 

sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de 
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vida. Daí a expressividade da palavra “alimentos” no seu significado 

vulgar: tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com 

vida, ou, no dizer de Pontes de Miranda, “o que serve à subsistência 

animal”. Em linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse conceito, a 

ideia de obrigação que é imposta a alguém, em função de um a causa 

jurídica prevista em lei, de presta-los a quem deles necessite. Adotada no 

direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, 

a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário para a 

satisfazer as necessidades vitais de quem não pode prove-las por si; mas 

amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título 

de direito, para exigi-la de outrem, como necessário á sua manutenção. 

(...) Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para que quem as 

recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito á 

visa, tanto física (sustento corpo) como intelectual e moral (cultivo e 

educação do espírito, do ser racional). Nesse sentindo, constituem os 

alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de minas os 

recursos necessários à subsistência, à comprovação da vida, tanto física 

como moral e social do indivídio; sendo, portanto, a obrigação alimentar, “le 

devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la subsistence dúne 

autre persone” Ainda no plano jurídico tanto em lei como na doutrina, tem 

atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima, para nela 

compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os 

componentes da obrigação a ser prestada. Nesse sentido, diz Demolombe 

que a palavra compreende tudo o que é necessário ás necessidades da 

existência: vestimenta, habitação, alimentação e remédios em caso de 

doença; do mesmo modo Clóvis: A palavra alimentos tem, em direito, uma 

acepção técnica, de mais larga extensão do que na linguagem comum pois 

compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e 

tratamento de moléstias”, igualmente Espínola: “A obrigação alimentar 

compreende tudo o que for necessário para o sustento, vestuário, 

habitação, cuidado da saúde”.” (Cahali, Yussef Said. Dos alimentos – 3ed. 

Ver., ampl. E atual. Páginas 15 á 17). Partindo deste princípio, o artigo 

1.694 do Código Civil, pontua sobre os alimentos: “Podem os parentes, os 

cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. A necessidade da 

autora é presumível, visto que é menor de idade (Id. 24722150). Não há 

informação nos autos quanto à condição econômica do requerido, e ainda, 

não há provas nos autos de sua insolvência civil, decretada em Sentença 

Judicial transitada em julgado, como também sua inscrição em serviços de 

proteção ao crédito. Deste modo, presume – se que possui crédito mesmo 

que seja limitado para pagar os alimentos ao filha. Vejamos jurisprudência 

com relação ao assunto: TJ-RS - Agravo de Instrumento : AI 70056418726 

RS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 

FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE 

DESEMPREGADO. AI 70056418726 RS Orgão Julgador Sétima Câmara 

Cível Publicação Diário da Justiça do dia 11/09/2013 Julgamento 9 de 

Setembro de 2013 Relator Liselena Schifino Robles Ribeiro Ementa 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO 

MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. 

A fixação dos alimentos deve atender ao binômio: necessidade do credor, 

que, se tratando de filhos menores, é presumida, e possibilidade do 

devedor. No caso, viável a redução do valor dos alimentos provisórios 

fixados, tendo em vista suas possibilidades, que se encontra 

desempregado. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento 

Nº 70056418726, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 09/09/2013). Desta forma, 

considerando que os alimentos possuem natureza básica, e que não 

restou totalmente provado quanto às condições financeiras do genitor, e 

ainda, analisando que os alimentos devem ser fixados atento ao binômio 

necessidade/ possibilidade, entendo pela fixação dos alimentos definitivos 

em 20% do salário mínimo, hoje correspondente a importância de R$ 

209,00 (duzentos e nove reais). A necessidade está estampada nos 

autos, visto que a autora não consegue sozinho proverem o seu próprio 

sustento, mesmo não juntando comprovante de seus gastos, necessita da 

pensão para suas necessidades básicas e pelas condições 

socioeconômicas de sua genitora, decorrendo ainda da Constituição 

Federal o auxílio dos pais aos filhos. Art. 229. Os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Ad 

argumentandum: ALIMENTOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE ALIMENTAR. Os alimentos são estipulados de 

acordo com a necessidade/possibilidade e proporcionalidade alimentar. 

Não podendo a agravante arcar com o padrão de vida que possuía 

enquanto vivia com o agravado, terá de readequar a sua vida de acordo 

com os seus rendimentos. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70007334709, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/10/2003) (TJ-RS - AG: 

70007334709 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 13/10/2003, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia) (grifo 

nosso). APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS - ANÁLISE DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE - VERBA ALIMENTAR - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. - O pedido de pensão alimentícia deve ser analisado à luz do 

binômio necessidade/possibilidade, previsto no § 1º, do art. 1694, do novo 

Código Civil, devendo o valor a ser fixado ser suficiente à provisão das 

despesas básicas de subsistência do alimentando e guardar 

proporcionalidade com relação à capacidade financeira do alimentante. - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10441050046305001 MG, Relator: 

Heloisa Combat, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas 

/ 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) (grifo nosso). Devo 

registrar, em síntese, que o dever de sustentar diz respeito ao filho menor, 

e vincula-se ao poder familiar (arts. 1.566, inciso III e 1.568 do Código 

Civil); cessado o poder familiar, pela maioridade ou pela emancipação, 

cessa consequentemente este dever, começando daí, a obrigação 

alimentar, não vinculado ao poder familiar, mas à relação de parentesco, 

representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no 

artigo 1.696 do Código Civil, tendo como causa jurídica o vínculo 

ascendente-descendente, contudo, esta obrigação alimentar esta sujeita 

aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do 

alimentante (Art.. 1.694, § 1º do CC). Desta forma, atento ao binômio 

necessidade/possibilidade, ACOLHO O PEDIDO INICIAL por sentença (art. 

487, I do CPC), para fixar os alimentos no importe de 20% por cento do 

salário mínimo, hoje equivalente à importância de R$ 209,00 (duzentos e 

nove reais), depósito em conta em nome da genitora, alimentos estes 

devidos pelo genitor JOEL CARLOS DE MORAES a filha VITORIA CAMILLY 

ALVES DE MORAES, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Os 

alimentos deverão ser depositados até o dia 10 (dez) em conta da Caixa 

Econômica federal, Conta Poupança nº 00031669-0, Agência nº1948, de 

titularidade da genitora da menor. Confirmo a liminar de Id. 24722152. Os 

alimentos definitivos deverão retroagir a data da citação. Isento de custas 

às partes ante o benefício da justiça gratuita ao autor, que estendo ao 

requerido. Condeno o Requerido ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa. Entretanto, 

a obrigação ficará suspensa, com fundamento no art. 98, § 3.º do C.P.C. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado arquive-se, 

procedendo às devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1058920-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 24/04/2020, às 16:30 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a requerida, cientificando-a 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 
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requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1043610-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 24/04/2020, às 17:45 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a requerida, cientificando-a 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028828-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. N. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. F. (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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS 

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1028828-87.2017.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 4.800,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: VALERIA NASCIMENTO SILVA Endereço: RUA 

CINCO, 11, QDA 11, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-410 

POLO PASSIVO: Nome: ROGÉRIO SILVA FERREIRA Endereço: AV. BELÉM, 

30, CENTRO, TUCUMÃ - PA - CEP: 68385-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). SENTENÇA: 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – 

se os autos ao MP. 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, 11 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061449-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. S. U. V. S. (REU)

E. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 27/04/2020, às 13:30 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1040950-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. P. (AUTOR(A))

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:

K. C. J. N. (REU)

N. J. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, recolher custas das diligências a serem realizadas pelo 

oficial de justiça, nos termos do despacho id. 26104387. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO analista 
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judiciária SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

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

Processo Número: 1043963-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. T. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 27/04/2020, às 15:30 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031391-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA (REQUERENTE)

ERIKA CAVALCANTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031391-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: WILSA CRISTINA 

CAVALCANTE SILVA, ERIKA CAVALCANTE SILVA Vistos etc. Diante do 

que consta na certidão de óbito (ID 21801422) determino a intimação da 

parte autora na pessoa do seu patrono, via DJE, para juntar aos autos 

certidão de casamento atualizada em relação a senhora Maria Aparecida 

Pereira Cavalcante Silva e, comprovação de união estável em relação a 

senhora Elizabeth Rigina Simões ou termo de renuncia em favor das 

autoras, no prazo de 05 (cinco) dias. Determino que se oficie o INSS 

solicitando informações referente a possiveis dependentes do falecido 

senhor WILSO JOSÉ DA SILVA ( CPF Nº 167.366.561-68) Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002188-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROSA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SOARES CRISPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Esse 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 NCPC. Ressalto que o Oficial de 

Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deverá observar o 

disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já autorizo a citação por hora 

certa, desde que presentes seus requisitos. Intime-se o executado, por 

mandado, para que efetue o pagamento do valor atualizado do débito, 

referente aos seguintes meses: i) dezembro de 2.017; ii) a janeiro, junho e 

julho de 2.018; iii) janeiro a maio de 2.019, no valor de R$ 3.169,33 (três mil 

cento e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), que deverão ser 

pagos no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, 

em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). Ainda, não 

ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para o 

pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC). Deverá constar do 

mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, do NCPC, iniciará o 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, a sua 

impugnação (art. 525, do NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor 

Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte exequente, para requerer o 

que entender de direito no prazo 05 (cinco) dias. Cientifique-se o Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 11 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016919-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, recolher custas com relação a diligência do oficial de 

justiça, nos termos do despacho ID. 27011710. CUIABÁ, 11 de março de 

2020. MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO analista judiciária SEDE 

DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

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

Processo Número: 1037688-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DUARTE VITORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELE DA SILVA VITORIO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1037688-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO DUARTE VITORIO 

RÉU: GABRIELE DA SILVA VITORIO Vistos, etc. Aplicando-se nas ações 

de revisão o disposto na lei de alimentos (LA, art. 13), designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 27/04/2020, às 16:30 

horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a 

requerida (ID n.º 16564840), cientificando-a para comparecer à audiência, 

acompanhada de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a deste em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 
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testemunhas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório 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 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de Certidão Negativa de 

Oficial de Justiça no Id. 29994346. CUIABÁ, 11 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 . (H)

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

Processo Número: 1043595-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DANTASA GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DA COSTA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1043595-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): NEIDE DANTASA GOES REU: 

CARLOS ALVES DA COSTA Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de processo Civil. 

Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do 

Código Civil, levando em consideração a idade da menor, necessita dos 

alimentos a ser pagos pelo requerido, pois o sustento dos filhos incumbe 

aos pais, portanto, arbitro alimento provisório no importe de 30% do salário 

mínimo, incidindo sobre o 13º e férias, valor este que entendo o mais 

adequado no momento, possibilitando a satisfação mínima das 

necessidades da menor, que serão devidos a partir da citação, cujo valor 

deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser depositado 

na conta bancária a ser apresentada pela representante legal da menor. 

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

27/04/2020, às 17:00 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se a 

requerente e cite-se o requerido, cientificando-a para comparecer à 

audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032408-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. L. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1032408-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO CIRO LEITE NETO 

REQUERIDO: JENYFFER GONCALVES OLIVEIRA Vistos, etc. Em audiência 

de tentativa de conciliação determinou-se: i) o aguarde do transcurso do 

prazo de defesa; ii) a intimação da parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação; iii) a conclusão dos autos ao Ministério 

Público; iv) a conclusão dos autos para deliberações. Entretanto, por ter a 

parte Requerida pugnado pela juntada de instrumento procuratório e 

consequente habilitação nos autos, mas sem que fosse apresentada 

defesa, houve a conclusão do feito. Desse modo, determino o 

cumprimento integral dos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” do primeiro parágrafo. Por 

fim, conclusos. Intime – se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005658-81.2020.8.11.0041

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

ALESSANDRA CURVO RONDON OAB - 017.228.611-50 

(REPRESENTANTE)

Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT11017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. N. E. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 27/04/2020, às 17:30 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005073-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. A. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 27/04/2020, às 17:45 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, por meio de 

sua representante legal, cientificando-a para comparecer à audiência, 

acompanhada de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a deste em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 
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testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032247-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT11260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. D. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1032247-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CATIEX RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: SEBASTIAO LEANDRO DE SOUZA BRITO Vistos, 

etc. As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 

preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo 

como ponto controvertido: a partilha de bens. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, às 13:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. 

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

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

Processo Número: 1038192-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. D. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 29/04/2020, às 13:00 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a requerida, por meio de 

sua representante legal, cientificando-a para comparecer à audiência, 

acompanhada de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a deste em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 

testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1049216-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES SANTOS (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDELDES GOMES DOS SANTOS (RECONVINDO)

ALEX GOMES DOS SANTOS (RECONVINDO)

ANA CLELIA GOMES DOS SANTOS (RECONVINDO)

 

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 : 

1049216-40.2019.8.11.0041. RECONVINTE: MARIA GOMES SANTOS 

RECONVINDO: ANA CLELIA GOMES DOS SANTOS, ALEX GOMES DOS 

SANTOS, GIDELDES GOMES DOS SANTOS Vistos, etc. Esse 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 30/04/2.020 às 13:30 horas. Citem-se os requeridos, 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 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002772-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA CARVALHO COUTO (REQUERENTE)

FLAVIA CASTRO DE CARVALHO COUTO GARDIN (REQUERENTE)

RODRIGO CASTRO CARVALHO COUTO (REQUERENTE)

MAILDE GARCIA DE CASTRO COUTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTES DE CARVALHO COUTO (DE CUJUS)

 

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 : 

1002772-12.2020.8.11.0041. INVENTARIANTE: MAILDE GARCIA DE 

CASTRO COUTO REQUERENTE: FLAVIA CASTRO DE CARVALHO COUTO 

GARDIN, RODRIGO CASTRO CARVALHO COUTO, RAFAEL DE ALMEIDA 

CARVALHO COUTO DE CUJUS: ORESTES DE CARVALHO COUTO Vistos, 

etc. Defiro por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos 

termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

Inventariante a viúva MAILDE GARCIA DE CASTRO COUTO. Compulsando 

os autos, verifico que todos os herdeiros são maiores e capazes, e estão 

de acordo, possibilitando assim, A CONVERSÃO deste Inventário para o 

rito de Arrolamento, eis que, mais célere e menos formal, visando 

assegurar à rápida e eficaz prestação jurisdicional. Assim, manifeste a 

inventariante, quanto ao interesse na conversão do presente Inventário 

para o rito de Arrolamento, devendo, para tanto, além dos documentos já 

existentes nos autos, providenciar, no prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação 

e partilha amigável dos bens do de cujus; b) Prova de pagamento do 

Imposto “causa mortis” juntando aos autos respectivas guias do seu 

recolhimento, ou prova de isenção de conformidade com a Lei 7.850 de 

18/12/2002. Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos para 

deliberação e/ou homologação da partilha. Não sendo interesse do 

Inventariante em converter o presente inventário para o rito de 

arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá prestar 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). 

Prestadas as declarações, tome-se por termo. Após, promovam-se às 

citações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo 

comum de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. Não havendo 

discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). Ao cálculo do imposto e 

digam em 05 (cinco) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1042112-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ALEXANDRA EREGIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CAVALCANTE RAMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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: 

1042112-94.2019.8.11.0041 Requerente: KARINE ALEXANDRA EREGIPE 

DA SILVA Requerido: CHARLES CAVALCANTE RAMOS Data e horário: 

terça-feira, 03 de março de 2020, 17h00min. PRESENTES Juiz : Dr. Luis 

Fernando Voto Kirche Promotor de Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE 

FREITAS DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... 

Verifica-se a ausência da parte requerente, não tendo sido devidamente 

citado pessoalmente o requerido, apesar do mesmo ter comparecido ao 

Setor Psicossocial (ID 29354253), resta prejudicada a presente audiência. 

Redesigno a presente audiência para a data de 30/04/2020, às 15h00min. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de sua Advogada. Cite-se e 

intime-se o requerido no endereço informado durante a realização do 

Estudo Psicossocial (ID 29354253). 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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004319-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA AYRES BERLANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAHMOUD ELSAYED FETOUH HASSANIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1004319-87.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SONIA MARIA AYRES 

BERLANDI REQUERIDO: MAHMOUD ELSAYED FETOUH HASSANIN 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. Com relação ao pedido de aplicação 

das medidas protetivas provisórias, a fim de garantir a integridade plena 

da Requerente formulada na inicial deverá ser requerida no Juízo 

competente. Determino a pesquisa INFOSEG do nome do requerido com a 

finalidade de encontrar o seu endereço. 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 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 
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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 Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112588 Nr: 15773-23.2016.811.0041

 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: SOLANGE DAS GRAÇAS DO CARMO FORNARI, 

VALORINDA FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY GOMES DE MOURA, IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA, EGUINALDO COSTA SIEBRA, ELISEU CERISARA, ELIEL 

DA COSTA SIEBRA, ESTER DA COSTA SIEBRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SARMENTO VALE - 

OAB:OAB/MG 130407, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, RONI 

MURCELLI SILVA - OAB:8647/MT

 Vistos, etc.

Código: 1112588

De acordo com os documentos acessados no si te 

http://portal-downloads-pje.tjmt.jus.br/ (chave PJEPBMHXRSFYX) a 

Sentença proferida por esse Juízo foi mantida.

Desse modo, arquivem-se os autos.

Intime – se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1123893 Nr: 20383-34.2016.811.0041

 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: RDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, 

UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3ª DEFENSORIA

 Vistos, etc.

Código: 1123893

De acordo com as informações acessadas no s i te 

http://portal-downloads-pje.tjmt.jus.br/ o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso desproveu o recurso de apelação.

Desse modo, arquivem-se os autos.

Intime – se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 761844 Nr: 14339-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACXDFES, LXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - OAB:12.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:13548/MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 Vistos, etc.

Código: 761844

De acordo com as informações acessadas no s i te 

http://portal-downloads-pje.tjmt.jus.br/ a sentença proferida nos autos foi 

mantida.

Desse modo, arquivem-se os autos.

Intime – se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1860 Nr: 2559-29.1997.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALORINDA FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco do Carmo ( De Cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - OAB:324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos.

Intime – se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26205 Nr: 8858-17.2000.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBC, PCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

ORLANDO NUNES RODRIGUES - OAB:3.668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 26205

Indefiro o pedido de fls. 124/125, devendo as partes ajuizaram competente 

ação de inventário.

Arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime – se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 26205 Nr: 8858-17.2000.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBC, PCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

ORLANDO NUNES RODRIGUES - OAB:3.668/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 26205

Indefiro o pedido de fls. 124/125, devendo as partes ajuizaram competente 

ação de inventário.

Arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime – se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Citação

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

Processo Número: 1061449-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. S. U. V. S. (REU)

E. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 27/04/2020, às 13:30 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038798-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN RAFAELA DA SILVA VERA OAB - 027.838.731-41 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

HELENA OLIVEIRA DA SILVA, menor representada por sua genitora, 

Senhora LILIAN RAFAELA DA SILVA VERA, em face de LEONARDO 

JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA. Em 10.03.2020 (ID n.º 30111401) a 

parte Exequente requer a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, 

do C.P.C., ante a quitação da dívida. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 

2.018 A MARÇO DE 2.020, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

REVOGO a decisão que decretou a prisão civil do Executado (ID n.º 

26356073) e determino seja expedido: i) ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

do Senhor Leonardo Jordan de Oliveira Barbosa (ID n.º 29855173), 

mediante baixa junto ao B.N.M.P. (ID n.º 29167137); ii) Ofício ao cartório do 

4.º Ofício (ID n.º 28141489), para que proceda com a baixa na restrição 

decorrente dos presentes autos. Concedo os benefícios da justiça gratuita 

às partes. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Condeno a parte Executada ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 

1.º do C.P.C.). Entretanto, por ser beneficiária da justiça gratuita a 

obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. 

Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as partes. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se em Plantão, se necessário. Cuiabá – MT, 11 de março de 

2.020. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1005511-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. F. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE FECHTNER CORREA BARBOSA OAB - 014.315.751-51 

(REPRESENTANTE)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005511-55.2020.8.11.0041 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 30080633, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21/05/2020, às 14:20 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, 11 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006974-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. A. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006974-32.2020.8.11.0041 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 30043091, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/05/2020, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fornecer 

meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça, por meio da 

emissão de guia através do site do TJMT, carreando aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar cumprimento ao 

mandado já expedido. Cuiabá/MT, 11 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: 1006358-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CEZARIO SCHOLZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006358-57.2020.8.11.0041 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 30111430, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21/05/2020, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010549-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. G. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010549-48.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30112521 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que a autora postula a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não 

acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser firmada por ela, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Decorrido o aludido 

interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. (...)" Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003945-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST OAB - MT6107-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (REU)

M. F. D. S. (ESPÓLIO)

O. F. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA JESUS ARAUJO OAB - MT22710-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0003945-30.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes AUTORA e da REQUERIDA 

ODETE, através de seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da 

decisão de ID 28109874, bem como para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 20/05/2020, às 14:30 horas, 

neste Fórum da Capital, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

eventualmente indicadas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo de 03 (três) para cada parte, 

frisando, por oportuno, que caberá as partes intimarem as testemunhas 

que tiverem arrolado, observando esta decisão e o disposto no artigo 455 

da lei processual, inclusive que a inércia na realização da intimação 

importará desistência na inquirição da testemunha indicada. Cuiabá/MT, 11 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1052813-17.2019.8.11.0041

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

LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA OAB - MT25035/O (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA DE CARVALHO OAB - 081.116.931-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1052813-17.2019.8.11.0041 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 

30015731 - "(...) Todavia, todos os documentos encartados a exordial não 

são contemporâneos, de maneira que não é possível saber se o 

curatelado ainda está sob os cuidados da autora, de maneira que não 

tenho por evidenciado a probabilidade do direito, razão pela qual indefiro, 

por ora, a substituição pretendida em caráter liminar. Sem prejuízo, 

determino que a equipe técnica, formada por uma psicóloga e uma 

assistente social lotadas neste Fórum, procedam com a realização de 

estudo psicossocial na residência do requerente, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a fim de verificar se o interditado lá reside, bem assim quem lhe 

dispensa os cuidados necessários. Com a juntada do relatório 

psicossocial, manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, 

conclusos. No mais, nos termos do artigo 761 do CPC/2015[1], cite-se o 

curador para contestar a arguição no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

intime-se a autora para, querendo, impugnar no prazo legal e, na 

sequência, manifeste-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às 

providências." Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026949-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE SOUZA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO MOREIRA DE CASTILHO (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 1026949-74.2019 VISTOS, ETC. Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para que a inventariante colacione ao feito a matrícula 

atualizada do bem inventariado e a certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, consoante determinação de ID. 21289080. 

Às providências. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026706-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA DA SILVA CAMPOS ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES OAB - MT26115/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026706-33.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte 

REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser arquivado 

juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015777-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIZE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO BENEDITO FERREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1015777-72.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que a requerente informou no estudo psicossocial, encartado no ID. 

16517915, o desinteresse em dar continuidade com a presente ação, 

intime-se pessoalmente a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 11 de março de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025267-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINO SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ALZINA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1025267-84.2019 VISTOS, ETC. Determino a intimação do 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir a decisão de 

ID. 21002658, sob pena de remoção do cargo. Caso o inventariante, 

intimado por intermédio da Defensora Pública em atuação perante esta 

serventia especializada de família e sucessões, não cumpra a decisão 

supra, determino, desde já, a intimação pessoal, para que cumpra a 

determinação, nos mesmos termos suso mencionados. Às providências. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034527-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1034527-59.2017 VISTOS, ETC. Intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

CPC/2015. Às providências. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020840-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (EXEQUENTE)

J. G. V. W. (EXEQUENTE)

J. R. V. W. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO AMORIM DA COSTA OAB - MT23486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. W. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0020840-66.2016.8.11.0041 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 

26007171 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, determino ao Sr. Gestor que se 

expeça o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

nos autos, em favor dos exequentes. Por conseguinte, intimem-se os 

exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem o 

memorial atualizado do débito exequendo, com os abatimentos 

necessários. De outro viés, analisando a petição de ID. 23871858, p.3, 

verifico que os exequentes pretendem a penhora e avaliação do 

apartamento registrado sob a matrícula nº.80.716. Todavia, o documento 

que acompanha a alusiva petição (ID. 23871858, p.4), não é suficiente 

para demonstrar a propriedade do executado, em decorrência, concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para que seja colacionado aos autos a certidão 

atualizada da matrícula nº.80.716. Decorrido in albis o alusivo prazo e, não 

sobrevindo manifestação, determino ao Sr. Gestor que se expeça o 

necessário para o arquivamento provisório do presente feito, 

condicionando o desarquivamento à nova manifestação da parte 

exequente. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 11 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040232-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDIA MARIKO NOGUCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Processo nº. 1040232-04.2018 VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado 

no ID. 27327080, razão pela qual, expeça-se, ofício ao Banco Bradesco, 

requisitando informações acerca de eventuais resíduos bancários em 

nome da falecida. Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a 

existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o Sr. 

Gestor proceder com a vinculação dos valores. Expeça-se ofício ao INSS, 

para no prazo de quinze dias informar a eventual se a falecida deixou 

benefícios previdenciários. Com a resposta dos alusivos ofícios nos 

autos, intimem-se a interessada para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Às providências. Cuiabá/MT, 

11 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0013222-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAENE BENEDITA SANTANA (REQUERENTE)

ADILSON JOSE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZA SANTANA (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. 0013222-07.2015 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito foi julgado extinto sem mérito, sendo que a sentença 

transitou em julgado em 28.9.2017, ID. 23556279 - Pág. 4, de maneira que 

os interessados deverão propor novamente a ação, nos termos do art. 

486 do CPC. Desta feita, indefiro o processamento dos pedidos de ID. 

23556279 - Pág. 5 e 26720115, e determino a remessa/retorno dos autos 

ao arquivo. Às providências. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048234-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. L. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT23837/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. C. (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 220 de 535



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 1048234-26.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 30166271 - Pág. 5, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1047775-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA OAB - MT23396/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 1047775-24.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID - 29602247. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0024698-91.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. V. (EXEQUENTE)

J. V. M. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT17613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA VIEIRA CABARITI OAB - MG77425 (ADVOGADO(A))

LUCIANA RAMOS FERNANDES OAB - MT12378-O (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0024698-91.2005.8.11.0041 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 

28090331 - "(...) Desta feita, faculto a parte exequente que elabore novo 

memorial, atentando-se para o período de 31.1.2003 a 3.8.2015, abatendo 

os valores quitados, bem assim as demais observações contidas na 

presente e na decisão de ID. 23874319, no que não for dissonante desta. 

Concedo o prazo de 30 dias. Com a juntada, manifeste-se o executado e 

conclusos. Por fim, ante o teor da petição de ID. 28026928, proceda-se 

com as anotações de praxe. Às providências." Cuiabá/MT, 11 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0024692-84.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. V. (EXEQUENTE)

J. V. M. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT17613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA VIEIRA CABARITI OAB - MG77425 (ADVOGADO(A))

LUCIANA RAMOS FERNANDES OAB - MT12378-O (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0024692-84.2005.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para aguarda o prazo assinalado na decisão exarada nesta data no PJE 

n.º 0024698-91.2005.811.0041. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0007545-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. (EXEQUENTE)

M. V. D. A. C. L. (EXEQUENTE)

G. C. D. A. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0007545-93.2015.8.11.0041 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 

25875540 - "(...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, homologo o valor apresentado na peça 

de ID. 23838232. Sem prejuízo, considerando que os exequentes atingiram 

a maioridade civil, deverão regularizar as suas representações 

processual, bem como renovar as declarações de hipossuficiência, razão 

pela qual suspendo a demanda pelo prazo de 15 dias, sob as penas da lei. 

Atendida a determinação supra, proceda-se com as anotações de estilo e, 

na sequência, prossiga-se no cumprimento da decisão de que se segue. 

Em análise detida dos autos, verifico que o executado encontra-se 

inadimplente com a prestação alimentícia. (...)" Cuiabá/MT, 11 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032452-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALAHAN BARBOSA DE MORAIS OAB - MT26180/O (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 30171451 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

no prazo legal, impguná-la. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1060085-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. G. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. O. (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 a manifestação do executado 

no ID 30177341 e seguinte, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 11 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 221 de 535



de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0001231-73.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

KALISON DONORVAN RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI OAB - MT23611-O 

(ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER OAB - MT24585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO MANOEL MESSIAS SOBREIRA GONCALVES (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. 0001231-73.2011 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que a 

propriedade da empresa deixada pelo falecido fora relegada à 

sobrepartilha e o presente fora convertido em alvará, ID. 23889382, de 

forma que, não houve a realização de inventário dos bens deixados pelo 

falecido. Outrossim, constato que o feito fora julgado extinto sem mérito, 

ID. 23891660 – Págs. 1 e 2, sendo que a sentença transitou em julgado em 

3.4.2017, ID. 23891661 – Pág. 1, de maneira que, pretendendo a obtenção 

de alvará para transferência dos direitos de propriedade relativo a 

motocicleta HONDA/CG TITAN ES, placas JZY 9262, os interessados 

deverão propor novamente a ação, nos termos do art. 486 do CPC. Caso 

contrário, objetivando inventariar todos os bens deixados pelo de cujus, 

os interessados deverão ajuizar ação de inventário propriamente dita, sem 

dependência a estes autos. Desta feita, indefiro o processamento dos 

pedidos constantes no ID. 23891662 e 23891663 – Págs. 1 a 3, e 

determino a remessa/retorno dos autos ao arquivo. Às providências. 

Cuiabá/MT, 11 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: 1009216-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

GLAUBER SOARES MENDES OAB - MG119637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO (IMPETRADO)

HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a 

suspensão dos efeitos da Notificação n° 99133/693/11/2020 com 

consequente permissão para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), 

até julgamento dos requerimentos administrativos (e-process n°s 

5773936/2020 e 5757011/2020), pena de multa diária. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012538-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA (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)

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: " Desta forma, ao aferir a data da 

distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em 

obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 09 de março de 

2019."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015630-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYLON DAVID NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

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: "Desta forma, considerada a matéria e 

qualidade das partes, em obediência à Resolução nº 023/2013/TP, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

presente ação declaratória, e, por consequência lógica de causa e efeito, 

DETERMINO a remessa dos autos para a Vara Especializada da Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 09 de março de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002907-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZILANE PENNA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)
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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: Intime-se o Executado para, no prazo de 

até 03 (três) dias, comprovar o restabelecimento do benefício 

previdenciário, nos termos do comando decisório, pena de multa. 

Concedo, na mesma oportunidade, prazo de até 30 (trinta) dias, para 

querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC). Na hipótese de decurso 

do prazo sem oposição do INSS, certifique-se e expeça-se a RPV (crédito 

inferior a 60 salários mínimos) em favor da parte credora para pagamento 

da quantia certa no prazo de até 02 (dois) meses, contados da entrega da 

requisição, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 

3º, II/CPC), pena de anuência tácita com eventual sequestro dos valores 

via BACEN JUD. Apresentada eventual impugnação ao cumprimento de 

sentença, intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de até 15 (quinze) dias. A seguir, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012502-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA PINHEIRO RAMOS (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)

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: "Desta forma, ao aferir a data da 

distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em 

obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 09 de março de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1054117-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA PARDIM DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERMESON VIEIRA PIMENTA OAB - MT26421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO JORGE BORACZYNSKI (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, Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA aforado por ERONDINA PARDIM DE SOUZA contra suposto 

ato coator praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA 

MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT. Decisão ID 26505718 

declinou a competência à Justiça do Trabalho. Dessa decisão a impetrante 

interpôs Agravo de Instrumento. Portanto, aguarde-se na Secretaria do 

juízo o julgamento do recurso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059477-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHAYENNE CASTILHO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: "Cumprir decisão de declínio, tendo em 

vista a decisão monocrática no Agravo Instrumento."

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007633-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BEATRIZ GOMES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta forma, defiro o pedido de execução 

p r o v i s ó r i a  d a  s e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  n º 

1004489-64.2017.8.11.0041 e determino a INTIMAÇÃO do INSS, no 

endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 5537, 16º andar - Centro Norte, 

Cuiabá, CEP 78.005-905 para promover a implantação do benefício, na 

forma determinada, no prazo de até 15 (quinze) dias, pena de multa diária 

a ser fixada pelo Juízo. Superada a fase precedente e nada requerido 

pelas partes, certifique-se e arquivem-se com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059995-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MARIA DIAS DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora, acerca da designação da perícia médica para o dia 09 de 

maio de 2020, às 08:00 horas, conforme ID. 30125879, a fim de 

comparecer no consultório do perito nomeado, localizado na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007092-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Ante o exposto, por não verificar os 

requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, na forma e 

para os fins do artigo 300, caput do CPC, INDEFIRO o pedido. Ante as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 

de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 

35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto 

composição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em 

até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas 

que pretende produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007411-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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:Ante o exposto, por não verificar os 

requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, na forma e 

para os fins do artigo 300, caput do CPC, INDEFIRO o pedido. Ante as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 

de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 

35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto 

composição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em 

até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas 

que pretende produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006599-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE 

CUIABA - MT (IMPETRADO)

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea 

Grande-MT - SR. BRENO GOMES (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo e Centro Sul, em Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, 

com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR 

e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada 

como coatora, que providencie a imediata emissão do documento de 

“Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” exercício 2020 

correspondente ao FORD/ECOSPORTFSL AT 1.5, Placa QCS8132, Chassi 

9BFZB55S6J8690841, RENAVAM 01147954116, de propriedade da 

impetrante ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL, independente do 

pagamento das multas de infrações de trânsitos, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências legais, pena de multa diária. Notifique-se a autoridade 

coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Às urgentes providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010527-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON BOSCO OJEDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Embora 

os documentos que instruíram a peça vestibular comprovem a versão da 

parte impetrante, imprescindível à manifestação prévia da autoridade 

apontada como coatora, mormente pela ausência de prova da negativa 

expressa da Administração Pública com a posse do candidato. Por este 

fato, com sustentáculo no poder geral da cautela, com vistas a colher 

maiores elementos a fim de decidir com mais segurança, postergo a 

apreciação do pedido liminar para após a notificação das autoridades 

apontadas como coatoras e do MPE. Notifique-se a autoridade nominada 

como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. 

Decorrido o prazo com ou sem as informações, certifique-se e ouça-se o 

ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos (art. 12, parágrafo único da Lei MS). Às 

urgentes providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1053975-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONY HUDSON PINHEIRO RAMOS (IMPETRANTE)

TATIANA RIBEIRO SOARES (IMPETRANTE)

JOAO JUSTINO PAES BARROS (IMPETRANTE)

RENE RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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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:Ausentes quaisquer dos pressupostos 

esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, REJEITO os embargos de 

declaração. Para fins de regularidade processual, cumpra-se decisão 

inicial com notificação da autoridade apontada como coatora e posterior 

remessa do writ ao MPE. Às providências.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059036-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PADUA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MACEDO SOARES OAB - DF35220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075, ( ) Processo: 1059036-83.2019.8.11.0041; Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Valor causa: R$ 400.000,00; 

AUTOR(A): GILSON PADUA PACHECO ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

GUILHERME DE MACEDO SOARES - DF35220 REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV CERTIDÃO DE 

IMPULSO Certifico que, ao analisar os autos, constatei que não houve a 

citação da parte requerida MTPREV, dessa forma, autorizada pela 

legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para depositar a diligência referente ao mandado de citação 

da parte requerida MTPREV no Bairro Residencial Paiaguás. Cuiabá, 11 de 

março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1361713 Nr: 22035-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSI ENGENHARIA LTDA, ROGER GAMA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DIRETOR 

ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO ELIAS - 

OAB:9276/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos.

 RSI ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado qualificada (f. 

04), impetrou o presente remédio heroico contra atos do PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e DIRETOR ESPECIAL DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE CUIABÁ, que em processo 

licitatório, inabilitou a impetrante para o Lote 01 da Tomada de Preço nº 

004/2018. Liminar indeferida (f. 112/114). Agravo de Instrumento (f. 119) 

infrutífero conforme decisão (f. 156/160). Notificados (f. 147/150) 

decorreu o prazo sem manifestação dos impetrados (certidão f. 151). MP 

opinou pela denegação da segurança conforme parecer (f. 152/154).

 É a síntese relatorial.

 FUNDAMENTO

 A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

 Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos 

necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito 

líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo 

praticado por autoridade pública.

 Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no 

juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e 

interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na 

plausibilidade da alegação e documentos juntados pelo autor, recebe a 

inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade 

coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em 

cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, a 

existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato 

ilegal ou abusivo de autoridade pública.

 Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e 

certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, 

configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como 

matéria meritória.

 No caso em tela, o mandamus está restrito ao pedido de cassação das 

decisões proferidas pela Comissão Processante da Licitação do Município 

de Cuiabá que inabilitou a impetrante para o Lote 01 da Tomada de Preço 

nº 004/2018.

 A matéria já foi apreciada por ocasião da decisão liminar (f. 112) nos 

seguintes termos:

“... permitir uma análise isolada dos requisitos previstos no edital implicaria 

em modificar a essência da licitação e certamente desobrigar os demais 

licitantes de observar os requisitos cumulativamente descritos, que 

certamente, influenciou a participação de outras empresas na Sessão de 

Abertura da Tomada de Preço para credenciamento e afins. Desse modo, 

a desclassificação parcial da impetrante ocorreu apenas como 

consequência natural de causa e efeito com base na Lei que rege a 

matéria (Edital de Licitação nº 004/2018), não persistindo no presente 

caso, a demonstração do (fummus boni uiris) ...”

 Ressalte-se que a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, desproveu por 

unanimidade o Agravo de Instrumento nº 100 2437-53.2019.811.0000 

interposto pela impetrante (f. 156/160).

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que indeferiu o 

pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido 

contrário daquele já delineado.

 DECIDO

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, e com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA.

 Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas de estilo.

P.R.I.C. Às providências.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 700112 Nr: 34735-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADF-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Pereira das Neves - 

OAB:22741-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Embargos de Declaração opostos por Companhia Brasileira de 

Distribuição (f. 166/168) sob alegação de omissão na sentença que 

denegou a segurança neste mandado de segurança (f. 157/159). 

Contrarrazões (f. 184/185).

 É a síntese.

 Decido.

 Na forma do art. 1.022, II do CPC, conheço os Embargos Declaratórios (f. 

166/168), pois tempestivos (certidão f. 182).

 O embargante insurgiu-se contra a sentença (f. 157/159) sob a alegação 
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de que referido julgado foi omisso ao deixar de fundamentar suas 

conclusões.

 No entanto, extrai-se do teor da referida sentença (f. 157/159) que após 

apreciação de matéria preliminar, o prolator averbou seu convencimento 

para denegar a segurança mediante a assertiva de que:

 “...os documentos atrelados a exordial não oferecem seguro amparo a 

pretensão autoral, a partir do instante em que a demandante não logrou 

êxito em demonstrar a desconformidade da regulação tributária litigiosa, 

mister se faz a denegação da segurança vindicada na peça de ingresso”.

 Oportuno ressaltar, este processo refere-se a mandado de segurança, 

ou seja, modalidade de ação que exige prova pré-constituída do alegado 

direito líquido e certo do autor, não admitido dilação probatória, tendo em 

vista seu rito especial.

 O caso em tela não se trata de omissão, e sim, inconformismo do 

embargante contra o dispositivo da sentença que lhe foi desfavorável, 

devendo ser objeto de recurso a tempo e modo adequado.

 Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer 

obscuridade e eliminar contradição ou erro material existente no julgado. 

Não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da sentença.

 Ante o exposto, ausentes às hipóteses esculpidas no art. 1.022, I, II e III 

do CPC, REJEITO os declaratórios e, por consequência de causa e efeito 

mantenho inalterados os termos da sentença (f. 157/159).

 Intimem-se.

 Decorrido o prazo legal sem provocação, arquive-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 860143 Nr: 1852-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação ajuizada para anulação de débito tributário. Decisão (f. 

118/119) indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Contestação (f. 

140/146).

Em resposta à intimação (f. 166), o Estado/MT informou que o referido 

débito encontra-se inscrito em certidão de dívida ativa conforme CDA nº 

20132874 (f. 167/168).

Processamento e julgamento das ações relacionadas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa é de competência exclusiva da Vara de 

Execução Fiscal conforme dispõe a Resolução nº 11/2017-TJMT .

Nestas condições, DECLINO da competência para processar estes autos 

e determino a remessa para a Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Intimem-se. Às providências.

Cumpra-se com as cautelas e baixas de estilo.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 367496 Nr: 5514-13.2009.811.0041

 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: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9.134/MT, GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:8.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença.

Petição (f.188) o exequente noticiou que embora a implantação do 

benefício previdenciário tenha sido recente, “ainda não gerou créditos”. 

Ao final requereu o prazo de 60 (sessenta) dias para providenciar os 

cálculos de liquidação de sentença.

O INSS notificou “que há pagamentos disponíveis para recebimento” e 

encaminhou informações acessórias (f. 191/194).

Nestas condições, dê-se ciência ao exequente sobre o teor das cópias (f. 

190/194).

Quanto ao prazo postulado (f. 188), imperioso ressaltar que o 

prosseguimento da marcha processual é de interesse exclusivo do 

exequente. Posto isso, defiro parcialmente, o pedido (f. 188) e determino 

ao exequente manifestar sobre o prosseguimento da ação, no prazo de 

até 30 (trinta) dias, pena de sintomático arquivamento.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869001 Nr: 8779-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará inicio no cartório da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de 

Cuiabá no dia 04/05/2020, às 14h30min, e será realizada a partir do dia 

05/05/2020, às 14h30min na Avenida Fernando Correa da Costa, 1.610- 

Sala 02- Centro Comercial Xavier- Bairro Jardim Kennedy- Cuiabá- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 879769 Nr: 16584-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY JUSTINA DE ARRUDA CARVALHO, LADIMAR 

VIEIRA BELLO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7015-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

 Decisão (f. 304) determinou perícia técnica contábil e nomeou perito para 

aferição de eventual perda salarial decorrentes da URV.

 O expert nomeado apresentou valor dos honorários periciais e indicou 

informes bancários para recebimento (f. 362/363).

 Constata-se tratar de ação ordinária que possui dois autores (f. 05/14) e, 

por conseguinte dois exequentes (f. 266). Nestas condições, retifico em 

parte a decisão (f. 304) e com respaldo na Resolução nº 232/2016- CNJ, 

fixo honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) por exequente.

Expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) referentes honorários periciais, para o executado 

(Estado/MT) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), 

pena de anuência tácita ao sequestro de valores Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Cumpridas as determinações, intime-se o perito nomeado para 

prosseguimento do trabalho pericial.

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY
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 Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016918-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 0503143-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT0011354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, 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: 1009242-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA MAGALHAES ARCANJO DE CASTRO (AUTOR(A))

DIANA MORAES DA COSTA (AUTOR(A))

DURVALINA DA CONCEICAO JORGE GUEDES (AUTOR(A))

DIVINA DE FATIMA GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

ELIANE APARECIDA DA SILVA MENDES (AUTOR(A))

EDNA CATARINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLEIDE CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITA RODRIGUES DE ARAUJO LIMA (AUTOR(A))

DENIL SEBBA FERNANDES (AUTOR(A))

CREUZA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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:Com tais considerações, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, por ser incabível na hipótese. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado. Diante das peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo legal. Após, à impugnação, em 15 

(quinze) dias. Por fim, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039551-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ARAUJO VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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:HOMOLOGO a desistência do presente 

mandamus para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a 

presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009924-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI NERI DREISSIG 70803870949 (IMPETRANTE)

DARCI NERI DREISSIG (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA 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:DECIDO. HOMOLOGO a desistência do 

presente mandamus para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do 

CPC/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002588-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DAS MENINAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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 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 FOX 1.6 PRIME GII (Nacional), ano/modelo 

2010/2010, placa NJG3252, cor PRATA, para o ano de 2019, 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) 
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autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. 

P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014988-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA e, por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC, revogando a liminar. 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. 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, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026151-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SUFIS (IMPETRADO)

Gerente de fiscalização do Seguimento de Combustíveis e Bio 

Combustíveis/GFSC (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 Bosque da Saúde, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de liminar vindicado 

na inicial, determinando que a autoridade coatora proceda à análise dos 

pedidos administrativos n° 5252987/2017, 5252993/2017, 5253003/2017, 

5253012/2017, 5253023/2017, 5287308/2017, 5287339/2017, 

5287383/2017, 5287426/2017, 5287439/2017, 5291462/2017, 

5291489/2017, 5291545/2017, 5291563/2017, 5291585/2017, finalizando 

os trâmites necessários para o encerramento do procedimento, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, 

sem prejuízo de outras sanções. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

intimando-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II 

da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004844-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE BEBIDAS TRES IRMAOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIAS PETRONILO GAMA OAB - MT16760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA UNIDADE FISCAL UOF POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

para que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência do writ ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

sem documentos, para, querendo, ingressar na ação. Após, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010819-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DAYSE NAYARA DUQUE DOS SANTOS OAB - 018.055.081-05 

(REPRESENTANTE)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006885-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE BARROS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, por não vislumbrar 

obscuridade, contradição ou omissão, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Cumpra-se a decisão registrada 

sob o Id. 17470261. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON OAB - MG101649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, 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: 1008947-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

PERITA JUDICIAL SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença lançada na movimentação com Id. 26363914. 

Ademais, em face da notícia do descumprimento da ordem de implantação 

do benefício, intime-se o INSS, por intermédio de seu Gerente Executivo 

(Gerente da APS-ADJ de Cuiabá), para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o cumprimento da ordem judicial de implantação do 

benefício concedido à parte autora, sob pena de: a) ser requisitada a 

instauração de procedimento policial para a apuração de eventual crime de 

prevaricação ou desobediência (Código Penal, artigos 319 e 330); b) ser 

oficiado ao órgão disciplinar competente para a abertura de procedimento 

administrativo visando a apuração/aplicação de sanção disciplinar contra 

o servidor recalcitrante; c) ser remetida cópia dos autos ao Ministério 

Público Federal para o eventual ajuizamento de ação de improbidade 

administrativa contra o servidor recalcitrante, nos termos do artigo 11, 

inciso II, da Lei n° 8.429/1992. O mandado de intimação deverá ser 

instruído com cópia da sentença, documentos pessoais da parte autora e 

outros que ainda se fizerem necessários para o cumprimento da medida. 

Fica vedado ao oficial de justiça, em qualquer hipótese, o cumprimento do 

mandado na pessoa do procurador do INSS em razão da decisão exarada 

no pedido de providências n° 0000.749-61.2011.2.00.0000 do CNJ. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006182-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DA SILVA ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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. Em havendo pedido de 

atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

(improcedência dos pedidos), a oitiva da parte adversa se faz necessária, 

sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Assim sendo, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte 

embargada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios opostos na movimentação com Id. 5492534. Com a 

manifestação ou transcorrido in albis o prazo, o que deverá ser 

certificado, façam-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Murilo Moura 

Mesquita Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755962 Nr: 8037-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Intimo o patrono dos exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos cópia do Ato Constitutivo da pessoa jurídica credora dos 

honorários de sucumbência Bernardino, Krominski & Xavier Advogados 

Associados, por representar documento essencial para a expedição do 

ofício requisitório.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

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, 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: 1025021-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018714-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintende de Gestão Escolar da Secretaria de Estado de 

Educação-SEDUC (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do 

CPC, pelo que CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM e convolo em 

definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de suspender 

os efeitos do Edital 005/2016/ASS/PAZ/SEDUC-MT e, por consequência, 

determinar o retorno do impetrante ao cargo de Diretor da E.E. Monteiro 

Lobato, gestão biênio 2016/2017. Sem custas conforme o disposto no 

artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem 

honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Nos termos do artigo 14, §1º, da 

Lei n. 12.016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame 

necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000925-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR MARTINS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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:vPara tanto, NOMEIO como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, com endereço profissional na Av. 

Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do Norte - Jardim das Américas, 

Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 

2129-2135 e endereço eletrônico fanaiar@terra.com.br. O perito deverá 

desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º 

do CPC, independentemente de compromisso. Observados os parâmetros 

fixados na sentença e respeitadas as teses fixadas nos Temas 810/STF e 

905/STJ, entendo suficiente para o esclarecimento da questão 

controvertida que o Senhor Perito, na forma do artigo 473 do CPC, 

responda aos seguintes QUESITOS: 1. Qual o cargo ocupado pelo 

requerente? Indicar a carreira e referência. 2. Qual a data de ingresso do 

requerente no serviço público? 3. A Lei Federal n. 8880/94 foi 

adequadamente aplicada à carreira do requerente? 4. A carreira do 

requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? 

Indicar a norma que implementou a reestruturação. 5. Por ocasião da 

reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94? 6. Há defasagem 

pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual? 7. Qual o valor 

correto dos vencimentos do requerente? Discriminar. 8. Nos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão 

do requerente no serviço público, existem valores pendentes de 

pagamento? Discriminar. Desde logo ARBITRO honorários periciais no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo 

estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ. INTIMEM-se as partes 

para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes 

facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos 

complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. 

Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de 

seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do artigo 470, inciso I, 

do CPC. Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, VOLTEM-me 

conclusos. Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados 

quesitos complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar 

o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 

473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, INTIMEM-se 

as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus 

pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC). Os honorários periciais 

serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003750-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LEITE DE BARROS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal e 

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: 1040813-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Aguas Cuiabá S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal e 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 783669 Nr: 37411-54.2012.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES 

PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 27. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo 

que CONDENO o requerido ao pagamento em favor do requerente da 

diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

limitado ao percentual máximo de 11,98%.28. Eventual defasagem, 

apurada no processo de liquidação, deverá ser incorporada à 

remuneração atual do requerente. A apuração dos valores retroativos 

deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a 

propositura da ação. A apuração dos valores retroativos deverá observar 

a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou 

qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei. Sobre o crédito 

apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e 

imposto de renda.29. Os valores retroativos eventualmente apurados 

deverão ser atualizados na forma do Tema 810 do STF.30. Sem custas.31. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em 
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percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos 

do artigo 85, §4º, inciso II do CPC. 32. Sentença sujeita a reexame 

necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.33. 

Intimem-se.34. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008246-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DEBORA DE MORAES CINTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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, DEFIRO os benefícios na 

justiça gratuita à requerente na forma do artigo 1º da Lei n° 1.060/1950 c/c 

artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal. CITE-SE o requerido, na pessoa 

do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Superadas todas 

as fases precedentes, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1056593-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Marcos Vinícius Goulart Simões, 

matricula n. 206506, lotado na Coordenadoria de Controle e Monitoramento 

de Pequenos Contribuintes (CMPC/CUCOM/SARP/SEFAZ), ou quem lhe 

faça as vezes (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047675-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054179-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060012-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STALLONY LOURENCO VANNI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO PÁTIO DA SEMOB (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:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024921-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES OAB - PE30283 

(ADVOGADO(A))

THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA OAB - PE28007 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033770-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO PAESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033770-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE JOAO PAESE RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A parte autora vem a juízo 

requerendo a expedição de Alvará no valor de R$ 35.836,08 (trinta e cinco 

mil oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos), para efetivar 

pagamento do tratamento de quimioterapia, referente ao 6° (sexto) e último 

ciclo de tratamento (Id. 29025648), conforme laudo médico anexo (Id. 

22220818). Entretanto, verifico nos autos que o Estado de Mato Grosso 

não foi intimado da prestação de contas (Id 29025648). Posto isto, 
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intime-se o requerido ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da prestação de contas, conforme 

disposto no § 4º do art. 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ. Outrossim, 

intime-se, no mesmo prazo, o requerido a pronunciar acerca do petitório 

de Id. 3001398, o qual postula a continuidade do tratamento por mais 12 

(doze) meses, precipuamente em função do art. 2º da Resolução 

TJ-MT/OE n° 09, de 25 de julho de 2019, verbis: Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. Após, conclusos. Às 

URGENTES providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060624-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

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:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060624-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA REU: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Decisão Administrativa Denegatória de Restituição com 

pedido de Tutela Provisória c/c Repetição de Indébito, ajuizada por 

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

consoante os temos explicitados na exordial. Em apertada síntese, busca 

a requerente em sede de tutela de evidência (art. 311 do CPC), a 

suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu seu pedido de 

restituição tributária de n. 5248299/2012. No mérito requer a anulação da 

decisão administrativa que denegou o pedido de repetição do indébito, com 

a restituição ou compensação devida, com as devidas correções 

monetárias e juros dos valores pagos indevidamente. A requerente pugna, 

em suma, pela tutela de evidência para que seja declarado o direito de 

buscar a restituição do que foi pago equivocadamente ao Estado de Mato 

Grosso, concernente ao ICMS-ST e ao Fundo de Erradicação da Pobreza 

– FECEP, por substituição tributária na operação interestadual, haja vista a 

decisão proferida no processo administrativo n. 5248299; qual seja, pelo 

indeferimento do seu pedido. Defende que a concessão da tutela de 

evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, independe da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição 

inicial estiver devidamente instruída com documentos hábeis a demonstrar 

o direito pleiteado. Ao pedido inicial acostou documentos nos ids. n. 

27575560 a 28223450. É o relato necessário. Fundamento e decido. No 

caso, impende consignar que segundo Fredie Didier Jr “a evidência é fato 

jurídico processual. É o estado processual em que as afirmações de fato 

estão comprovadas”. Ele prossegue: “A evidência, enquanto um fato 

jurídico processual, pode ser tutelada em juízo. Perceba-se que a 

evidência não é um tipo de tutela jurisdicional. A evidência é um fato 

jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela jurisdicional, 

mediante técnica de tutela diferenciada. (…) É técnica que serve à tutela 

provisória, fundada em cognição sumária: a antecipação provisória dos 

efeitos da tutela satisfativa. Aqui surge a chamada tutela provisória de 

evidência. Nestes casos, a evidência se caracteriza com conjugação de 

dois pressupostos: prova das alegações de fato e probabilidade de 

acolhimento da pretensão processual. Dispensa-se a demonstração de 

urgência ou perigo. Por isso, há quem prefira compreender a tutela 

provisória de evidência simplesmente como aquela para cuja concessão 

se dispensa a demonstração de perigo”. O Código de Processo Civil, em 

seu art. 9º, parágrafo único, II, só autoriza o deferimento de tutela de 

evidência sem oitiva da parte contrária nas hipóteses delineadas nos 

incisos II e III do art. 311 da legislação em comento. Os referidos 

dispositivos legais assim lecionam: Art. 9.º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo 

único. O disposto no caput não se aplica: II – às hipóteses de tutela da 

evidência previstas no art. 311, inciso II e III; Art. 311. A tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - 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; IV - 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. Ocorre, contudo, 

que o caso concreto não se enquadra nos incisos II e III do art. 311 do 

CPC. A despeito da existência de tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos pelo STF (Tema 201), ao menos initio littis, não me parece ser o 

caso trazido à análise, bem como, a princípio, não verifico a comprovação 

documental das alegações de fato deduzidas pela autora em sua peça 

exordial. 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 a 

requerente busca administrativamente a aludida restituição desde os idos 

de 2012, não estando comprovada a urgência da medida requerida. 

Destarte, tenho por não preenchidos os requisitos do art. 311, incisos II e 

III, do CPC, que autorizam a concessão da tutela de evidência, e diante do 

contexto fático que se apresenta nos autos, resta evidente 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. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar o presente 

feito. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1056593-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Marcos Vinícius Goulart Simões, 

matricula n. 206506, lotado na Coordenadoria de Controle e Monitoramento 

de Pequenos Contribuintes (CMPC/CUCOM/SARP/SEFAZ), ou quem lhe 

faça as vezes (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056593-62.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: SD COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, MARCOS VINÍCIUS 

GOULART SIMÕES, MATRICULA N. 206506, LOTADO NA 

COORDENADORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS 

CONTRIBUINTES (CMPC/CUCOM/SARP/SEFAZ), OU QUEM LHE FAÇA AS 

VEZES Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por SD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em face de ato 

supostamente ilegal praticado pelo Agente de Tributos Estaduais MARCOS 

VINÍCIUS GOULART SIMÕES, lotado na Coordenadoria de Controle e 

Monitoramento de Pequenos Contribuintes (CMPC/CUCOM/SARP/SEFAZ), 

órgão vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, consoante os termos 

explicitados na exordial. A impetrante aduz, em síntese, que foi excluída 

do Simples Nacional por meio do Termo de Exclusão nº 

298111/1758/68/2019, em virtude de suposto descumprimento dos 

Decretos n. 1599/2018 e 1688/2018, tendo em conta a omissão de receita 

bruta nos últimos 2 (dois) anos do período apurado. Assevera que, 

inicialmente, foi notificada da referida exclusão, tendo apresentado 

impugnação no prazo legal, contudo teve seu pedido indeferido, razão 
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pela qual busca socorrer-se no Judiciário. Assim, requer a concessão de 

liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Termo de 

Exclusão do Simples Nacional n. 298111/1758/68/2019, bem como dos 

atos posteriores contra a Impetrante em decorrência deste, até o 

julgamento final do presente Mandado de Segurança, e ainda, que seja 

ordenado a re-inclusão no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Simples Nacional), como feito em sua opção de adesão 

teve efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, retroagindo os efeitos da 

decisão até tal momento. E, por fim, que seja vedado ao Impetrado efetuar 

qualquer medida constritiva das liberdades e direitos da Impetrante em 

razão dos fatos relatados na presente inicial, especialmente a inscrição da 

Impetrante em Dívida Ativa, ou qualquer outro cadastro público ou privado 

de inadimplentes, pelos créditos consequentes dos atos coatores 

questionados, ordenando que a Fazenda Pública Estadual emita, sempre 

que solicitado, Certidão de Regularidade Fiscal, Negativa de Débitos 

Fiscais ou Positiva com Efeitos de Negativa (art. 205 e 206, do CTN), sob 

pena de fixação de multa diária por descumprimento da ordem. Ao pedido 

inicial acostou documentos nos ids. 26636968 a 26637213. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em 

mandado de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração 

da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

No caso concreto, apesar do hercúleo esforço do subscritor da petição 

inicial, não vislumbro a existência do fumus boni iuris necessário à 

concessão da liminar almejada. Conforme relatado, o presente writ visa 

combater os efeitos do Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 

298111/17 58/68/2019, por meio do qual a impetrante foi notificada acerca 

de sua exclusão do referido regime tributário, em virtude de suposta 

omissão de receita bruta nos anos anteriores. Com efeito, consta do 

referido documento (id. n. 26636971), item 5: Fica a pessoa jurídica 

intimada a retificar o(s) PGDAS-D, recolhendo as eventuais diferenças ou 

impugnar o presente termo de exclusão no prazo de 30 dias, contados da 

ciência. (...) A apresentação de impugnação não exime a responsabilidade 

do contribuinte quanto às informações prestadas no Portal do Simples 

Nacional que permitam a continuidade do recolhimento do ICMS neste ano 

calendário ou em anos anteriores, o que poderá ensejar a exclusão e/ou a 

cobrança retroativa do ICMS devido e não afasta a possibilidade de novas 

verificações pela SEFAZ/MT, inclusive sobre o período intimado. Portanto, 

initio littis, a decisão administrativa que rejeitou o pedido de reinclusão no 

Simples Nacional, não se revela ilegal. Destaca-se, ainda, que o impetrante 

não comprovou ter regularizado as pendências indicadas no Termo de 

Exclusão do Simples Nacional n. n. 298111/1758/68/2019 no prazo ali 

concedido, sendo de rigor o indeferimento da liminar, diante da ausência 

da plausibilidade do direito alegado. Desse modo, como não há indícios de 

vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resta 

ausente o fumus boni juris, sendo imperioso o indeferimento da liminar 

pleiteada. Ex Positis, a vista da ausência de prova pré-constituída acerca 

da existência de ilegalidade, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. Nos 

termos do art. 7º, inciso I, da Lei 12016/09, NOTIFIQUE-SE a autoridade 

apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (art. 

7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005311-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005311-48.2020.8.11.0041. AUTOR: JOÃO PEDRO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR 

ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA 

ajuizada por JOÃO PEDRO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO com vistas à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, bem como baixa do protesto da CDA 2017222304. É a síntese. 

Registra-se, por oportuno, que é de competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal o processamento e julgamento das ações 

relacionadas a débitos fiscais incluídos em dívida ativa, conforme 

Resolução nº 11/2017-TJMT[1]. Nessas condições, por questão de ordem, 

DECLINO a competência da 4ª VEFP para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, para onde os autos deverão ser 

remetidos, com a urgência necessária. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito PR [1] Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa, bem como as cartas precatórias cíveis de 

sua competência.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062080-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASON ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1009113-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, 

GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) 

DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Coordenador de Arrecadação e Fiscalização (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para que, no prazo de 5 dias, se manifeste requerendo o que de direito 

acerca da r. certidão negativa id. 30137491.. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009615-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Samuel Diniz de Oliveira, Matrícula 141326 

(IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda ao imediato 

recebimento do E-Process nº 5775962/2020, bem como determino a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado 

processo administrativo, até ulterior decisão de mérito a ser proferida 

neste writ. Notifique-se pessoalmente 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 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 n° 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, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial 

Plantonista, servindo este de mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009638-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALVES DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo 

veículo I/RENAULT CLIO, ANO 2014, COR PRATA, PLACAS QBF-4225, 

RENAVAM 01010161366, CHASSI 8A1CB8205EL319726, sem a exigência 

do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009453-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (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:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para determinar que o 

requerido providencie em 30 dias a emissão do Laudo Técnico de 

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT nas unidades penitenciárias 

CARCERAGEM DO FÓRUM DE CUIABÁ, BASE DO SOE e CENTRAL DE 

MONITORAMENTO, a fim de aferir o grau de insalubridade dos servidores 

públicos. No mais, com relação ao benefício da gratuidade da justiça, 

tendo em vista o teor da súmula 481 do STJ e o inciso LXXIV do art. 5º da 

CF/88, entendo que a necessidade deve ser comprovada, daí porque 

concedo o prazo de 48 horas para a parte autora comprovar a 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ou então, recolher 

as custas, sob pena de revogação da tutela de urgência e indeferimento 

da petição inicial. Após, cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009172-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. C. D. E. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. R. H. D. S. M. D. E. D. C. (IMPETRADO)

C. D. G. D. P. D. S. M. D. E. D. C. (IMPETRADO)

S. M. D. E. D. C. (IMPETRADO)

E. P. -. P. M. D. C. -. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro e Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Município 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. 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019919-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANILTON SEBASTIAO ROMULO CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 1019919-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se o Estado 

de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da 

manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID nº 

29057025). Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008984-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 

1008984-49.2020.8.11.0041 (PJE-6) Vistos e etc. Indefiro o pedido de 

justiça gratuita, haja vista que o requerente não comprovou sua condição 

de hipossuficiência através de juntada de documentos nos autos. Na 

mesma oportunidade determino a intimação do requerente para que 

recolha as custas processuais ou comprove a condição de 

hipossuficiência, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009743-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 

1009743-13.2020.8.11.0041 (PJE-6) Vistos e etc. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente. Em seguida, voltem-me cls. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010307-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F2 COMERCIAL E ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 6) 

PROCESSO Nº 1010307-89.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte Autora não acostou sua petição inicial, bem 

como deixou de carrear qualquer documento que comprove o seu direito, 

indispensáveis à propositura da ação, descumprindo, assim, o art. 320 do 

CPC/2015 e art. 6º da Lei nº 12.016/09. Assim, oportunizo à Impetrante 

que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os documentos 

necessários que corroborem com o seu pleito, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 09 de Março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010308-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 6) 

PROCESSO Nº 1010308-74.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte Autora não acostou sua petição inicial, bem 

como deixou de carrear qualquer documento que comprove o seu direito, 

indispensáveis à propositura da ação, descumprindo, assim, o art. 320 do 

CPC/2015 e art. 6º da Lei nº 12.016/09. Assim, oportunizo à Impetrante 

que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os documentos 

necessários que corroborem com o seu pleito, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 09 de Março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009615-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Samuel Diniz de Oliveira, Matrícula 141326 

(IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 1009615-90.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por BIMETAL 

INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS e do FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinado o imediato recebimento do E-Process nº 

5775962/2020, bem como que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado processo 

administrativo. Aduz, em apertada síntese, que protocolou o E-Process nº 

5775962/2020, com base no art. 1.030 do RICMS/MT, se insurgindo contra 

o débito tributário exigido no Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal 

nº 756595/54/28/2018, todavia a autoridade Impetrada inadmitiu o seu 

requerimento sob a alegação de que o mesmo não se enquadra nas 

hipóteses do art. 1.026 do RICMS/MT. Pontua que a afirmação de que o 

débito tributário não pode ser discutido em âmbito administrativo viola 

sobremaneira o princípio do contraditório e da ampla defesa previstos na 

Constituição Federal, 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 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 
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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 da medida antecipatória para que seja 

determinado o imediato recebimento do E-Process nº 5775962/2020, bem 

como que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário objeto do mencionado processo administrativo. Extrai-se dos 

autos que o Fisco Estadual está exigindo o pagamento de débitos 

tributários vencidos previstos no Aviso de Cobrança de Conta Corrente 

Fiscal nº 756595/54/28/2018, contudo o fiscal autuante afirma que a 

notificação objurgada “é documento impugnável e não está elencado no 

Art. 1.026 do RICMS-MT/2014” (ID nº 29814992). Ora, ao que me afigura 

neste limiar a autoridade Impetrada violou profundamente os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, duplo grau de 

jurisdição, da razoabilidade, dentre outros princípios previstos no texto 

constitucional, tendo em vista que coibiu a empresa Impetrante de exercer 

o seu direito de defesa, não sendo cabível aceitar a justificativa do Fisco 

Estadual de que o débito discutido “não é impugnável”. Sobre o tema, 

mister transcrever a lição ministrada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro em 

sua obra, senão vejamos: “O princípio da ampla defesa é aplicável em 

qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder 

sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas. (...) O 

princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente 

da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa 

há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de 

resposta.” (in PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo – 31ª 

ed. rev. Atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense 2018). Com efeito, tenho 

que o argumento utilizado pela autoridade Impetrada não merece 

prosperar, uma vez que não se mostra razoável compelir o contribuinte, 

de plano, a assumir uma obrigação tributária ao qual não consente. Nesse 

sentido, partindo de uma interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO 

TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. ATO ILEGAL E ABUSIVO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. - O 

art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, confere ao magistrado a possibilidade 

de conceder liminar em mandado de segurança, desde que se façam 

presentes o relevante fundamento e que do ato impugnado possa resultar 

ineficácia do provimento final. - Embora o RICMS/2002 estabeleça que a 

aplicação da penalidade administrativa de suspensão/cancelamento da 

Inscrição Estadual pode ser realizada de ofício pelo Chefe da 

Administração Fazendária que concedeu a inscrição, tal norma deve ser 

aplicada em consonância com o disposto no art. 5º, inciso LV, da 

Constituição da República, ou seja, os efeitos da penalidade somente 

poderão repercutir se precedidos do devido processo legal. - Precedentes 

deste egrégio Tribunal de Justiça”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0479.13.018186-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2014, publicação da súmula em 

13/05/2014). Outrossim, no que tange à suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários objeto do recurso administrativo alhures mencionado, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a 

exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer 

impugnação do contribuinte, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PLEITO 

ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. 

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente mandado de segurança foi 

impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, decorrente da 

manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação deduzido em 

processo administrativo fiscal. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento no sentido 

de que o pedido administrativo de compensação tributária e o respectivo 

recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, ainda que se 

refira a créditos de precatório. 3. Se a sistemática compensatória 

efetivada pelo contribuinte não encontra amparo constitucional ou em 

legislação pertinente, com iminente inviabilidade de êxito, tais premissas 

não afastam o dever da autoridade fiscal em promover, em definitivo, a 

devida resposta ao pleito questionado no processo administrativo fiscal. 

Agravo regimental improvido”. (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 

2013/0020392-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 17/09/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

26/09/2013) – Destacamos. Assim, em consonância ao consolidado 

entendimento dos tribunais superiores, e considerando que os créditos 

tributários ainda estão sendo discutidos na seara administrativa, 

mostra-se imperioso determinar a suspensão da exigibilidade destes até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Demonstrado, assim, 

o fumus boni iuris. Da mesma maneira resta evidente o periculum in mora, 

na medida em que a manutenção da medida administrativa acarretará em 

diversos prejuízos financeiros e às atividades da Impetrante. 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 pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que 

proceda ao imediato recebimento do E-Process nº 5775962/2020, bem 

como determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do 

mencionado processo administrativo, até ulterior decisão de mérito a ser 

proferida neste writ. Notifique-se pessoalmente 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 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 n° 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, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo 

Oficial Plantonista, servindo este de mandado. Cuiabá/MT, 09 de março de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009638-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALVES DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 6) 

PROCESSO N. 1009638-36.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por MICHEL ALVES DA COSTA,, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo, I/RENAULT 

CLIO, ANO 2014, COR PRATA, PLACAS QBF-4225, RENAVAM 

01010161366, CHASSI 8A1CB8205EL319726 de sua propriedade (ID: 

29819668), sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a 

segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o 

necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o 

mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 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 

parte 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 deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo I/RENAULT CLIO, ANO 2014, 

COR PRATA, PLACAS QBF-4225, RENAVAM 01010161366, CHASSI 

8A1CB8205EL319726, seja licenciado sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 29819669, 

29819670), denota-se que não se observou a exigência da dupla 

notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 

282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a 

sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO 

INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, Sentença 

mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo veículo I/RENAULT CLIO, ANO 

2014, COR PRATA, PLACAS QBF-4225, RENAVAM 01010161366, CHASSI 

8A1CB8205EL319726, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 9 de março de 2020 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003938-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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 1003938-21.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória proposta por SINDICATO DOS MÉDICOS DE MATO GROSSO – 

SINDIMED/MT, neste ato representado por sua presidente, a Sr.ª Eliana 

Maria Siqueira Carvalho, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos 

devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para 

que seja determinada a anulação da CIC Nº 18/2015/CERAG/DAS/SMS. 

Deu à causa o valor de R$ 1.00,00 (cem 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 (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. 

Cumpre salientar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a 

tese nº 04 da Edição nº 89: Juizados Especiais, estabelecendo que “É da 

competência dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos 

exercida por meio de ações propostas individualmente pelos seus titulares 

ou substitutos processuais”. 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, 10 de março de 2020. 
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012528-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENIR NUNES VIEIRA (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):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1012528-84.2016.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c 

Repetição de Indébito proposta por HELENIR NUNES VIEIRA 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 (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, 10 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012542-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCI ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1012542-68.2016.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por DEROCI ALVES 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MT PREV, todos 

devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para 

que seja determinado a expedição de mandado de pagamento referente a 

carta de crédito. Deu à causa o valor de R$ 2.578,29 (dois mil quinhentos 

e setenta e oito reais e vinte nove centavos). 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. 

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, 10 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004019-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SAMUEL DA SILVA (AUTOR(A))

MIGUEL RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004019-67.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Declaratória proposta por ELIEZER SAMUEL DA SILVA e MIGUEL 

RODRIGUES DE MORAES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinado ao Requerido que proceda ao 

reajuste a verba de Auxílio-Invalidez pelos mesmos índices de reajustes 

concedidos aos militares da ativa, bem como que seja o Estado de Mato 

Grosso condenado ao pagamento das respectivas diferenças. Aduzem, 

em síntese, que são aposentados da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, ambos no posto de Terceiro Sargento PM, sendo que, em 

decorrência de doenças incapacitantes, adquiridas durante a atividade 

Policial Militar, foram considerados inválidos pela junta médica, o que 

motivou as suas aposentadorias por invalidez. Relatam que, desde o ato 

de sua aposentadoria, recebiam o Auxílio Invalidez previsto no art. 164 da 

Lei Complementar nº 26/93, correspondente a 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre os seus proventos, todavia, a partir do ano 2001, o 

Requerido deixou de reajustar o auxílio invalidez para corresponder ao 

percentual instituído pela mencionada legislação. Pontuam que o Requerido 

agiu em total desacordo com a legislação estadual e com as decisões 

judiciais anteriormente proferidas, tendo em vista que não adequou o valor 

do Auxílio Invalidez percebido à totalidade de sua remuneração atual. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. O Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 3026988), 

alegando, em sede de preliminar, a prescrição, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 1440061), 

onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Sem parecer ministerial. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 
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parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questão preliminar, passo a 

análise. PRELIMINAR Da Prescrição. Salienta a Fazenda Pública que a 

pretensão da parte Autora encontra-se prescrita, visto que ajuizou a 

presente ação após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos dos fatos 

elencados na exordial. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prevê, in verbis: 

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Denota-se que o 

pedido do Estado de Mato Grosso não merece prosperar, visto que os 

Autores, na petição inicial, requereram a condenação da Fazenda Pública 

quanto à dívida não prescrita, justamente em observância ao prazo legal 

supra. Assim, não há que falar em prescrição da pretensão, razão pela 

qual rejeito a preliminar. DO MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação 

Declaratória onde a parte Autora objetiva a procedência dos pedidos para 

que seja determinado ao Requerido que proceda ao reajuste a verba de 

Auxílio-Invalidez pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos 

militares da ativa, bem como que seja o Estado de Mato Grosso condenado 

ao pagamento das respectivas diferenças. A Emenda Constitucional nº 

41/2003 regulou de maneira expressa a igualdade de tratamento conferida 

aos servidores públicos da ativa e aos inativos, proporcionando-lhes o 

equilíbrio dos proventos, a saber: “Art. 7º Observado o disposto no art. 

37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus 

dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação 

desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores 

e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, 

serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 

modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 

estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou 

vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, 

inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do 

cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 

referência para a concessão da pensão, na forma da lei” – Destacamos. 

Com efeito, o direito do Requerente em obter o reajuste de seus proventos 

está devidamente garantido no art. 40, §8º da Constituição Federal, o qual 

prevê o reajustamento dos benefícios para preservar, em caráter 

permanente, o valor real dos vencimentos. E corroborando com o acima 

exposto, dispõe o art. 164, caput, da Lei Complementar nº 26/93, o qual 

discorre acerca do direito de perceber o auxílio-invalidez, senão vejamos: 

“Art. 164 O servidor militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por 

incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou 

permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios 

de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte 

e cinco por cento) sobre a base de cálculo, desde que satisfaça a uma 

das condições especificadas, devidamente declarados por Junta Médica 

Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:”. In 

casu, em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados aos autos, verifica-se que o benefício do auxílio-invalidez 

devido aos Autores tem sido pago sem o reajuste concedido aos 

proventos por força da paridade, ou seja, o benefício mencionado ficou 

com o seu valor “congelado”, contrariando o disposto no art. 40, §8º da CF 

e no art. 164 da Lei Complementar nº 26/93. Sobre a matéria, o Supremo 

Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o reajuste do 

benefício incorporado aos proventos do servidor público obedece aos 

critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Melhor 

abalizando, trago à baila a ementa do julgado: “Ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 

VANTAGEM INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS 

NS. 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE 

VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. 1. A repercussão geral é presumida quando o 

recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo 

Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a 

jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A 

estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de 

exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da 

percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu 

cargo efetivo. 3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado 

dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, 

obedece os critérios das revisões gerais de remuneração do 

funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda 

Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20.3.09; AI n. 850.332, Relator o Ministro 

Luiz Fux, DJe de 07.10.11; AI n. 820.509, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJe de 22.11.10; AI n. 802.127, Relatora a Ministra Cármen 

Lúcia, DJe de 04.08.10; AI n. 774.417, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 

de 05.05.10, entre outros. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido 

assentou: “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE 

SALÁRIO-BASE – FUNCIONÁRIO PÚBLICO INATIVO – LEI ESTADUAL N. 

2387/01, N. 2964/04 E N. 3.146/05 – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES 

GRUPO TAF NA ATIVA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – ORDEM 

CONCEDIDA. Por força do comando contido no Art. 40, § 4º da CF/88, aos 

inativos estendem-se todas as vantagens, reajustes, quer venham de 

transformação, reclassificação ou outra forma qualquer que haja sido 

aplicada aos ativos.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF - RE: 698242 MS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

18/12/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013) E não destoa desse 

entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL C/C 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO Nº 

20.910/32 – SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – VERBA DE 

AUXÍLIO-INVALIDEZ – VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS 

SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA QUE 

DEVERIAM TER SIDO PAGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O reajuste futuro do benefício 

incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos 

critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no 

caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos 

proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez. A teor do que dispõe 

a Lei Estadual n°. 7.603, de 27-12-01, a Fazenda Pública é isenta, quanto 

ao pagamento de custas, emolumentos e demais despesas processuais. 

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários 

devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC). “(...) A 

Primeira Seção decidiu, sob o rito do art. 543-C do CPC, que "a correção 

monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que 

melhor reflete a inflação acumulada do período" (REsp 1.270.439/PR, Rel. 

Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2/8/2013). (...)” (AgRg no REsp 

1282311/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013)”. (Apelação / Remessa Necessária 

17703/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014) – Destacamos. 

“MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR INATIVO - DIFERENÇAS 

SALARIAIS - REAJUSTE PREVISTO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 

433/2011 - AUXÍLIO-INVALIDEZ - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

SATISFATÓRIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - 

CABIMENTO - PARIDADE COM MILITARES ATIVOS - ART. 7º DA EC Nº 

41/2003 - PRECEDENTES LOCAIS - ÔNUS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 7º da Emenda 

Constitucional nº 41/2003 e consoante firme jurisprudência deste Tribunal, 

são devidas ao militar inativo as diferenças salariais do reajuste previsto 

pela Lei Complementar Estadual nº 326/2008 aos militares ativos. 

Constituem-se em ônus do Estado de Mato Grosso, por força do disposto 

no artigo 27 da Lei Complementar nº 31/1977. 2. Ordem concedida”. (MS 

16664/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 06/02/2014, Publicado no DJE 11/03/2014) – Destacamos. Outrossim, 

vale ressaltar que o caso em comento se trata de uma relação jurídica 

continuada, de trato sucessivo, incidente, mensalmente, no patrimônio do 

Requerente, o que afasta a decadência e autoriza a incidência do aumento 
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de seus proventos de aposentadoria. Portanto, resta cristalina a violação 

ao direito dos Requerentes em obter o reajuste de sua verba de 

aposentadoria, cuja natureza é de caráter alimentar, calculados com o 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a título de auxílio-invalidez, 

conforme o art. 1º da Lei Complementar nº 541/2014, donde ressai o 

direito líquido e certo da parte Autora. Daí porque se impõe a procedência 

dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda ao reajuste 

a verba de Auxílio-Invalidez dos Requerentes pelos mesmos índices de 

reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como para condenar o 

Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das respectivas 

diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser 

apurado em liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015. 

Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, 

consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031823-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANO CRIVELATTI GRONTOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

EDIMARA BORDIN SALGADO OAB - MT20785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1031823-39.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício Auxílio-doença e concessão de auxílio acidente proposta por 

ESTEFANO CRIVELATTI GRONTOSKI em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, objetivando a que o requerido 

proceda com o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário (B: 91), bem como seja concedido o auxílio acidente. Aduz, em 

síntese, que sofreu acidente de trabalho que ocasionou lesões no punho 

esquerdo e dores articulares e que em razão do infortúnio foi afastado do 

exercício das funções para tratamento mediante percepção de 

auxílio-doença acidentário NB 6111668629, entre 13/07/2015 a 

24/06/2016. Relata que depois de cessado o período de gozo de 

auxílio-doença acidentário, restou lesões consolidadas, que apresentam 

sequelas na mão e no punho esquerdo, com tenossinovite que se estende 

ao longo dos dedos, notadamente no 5° quirodáctilo, e por esta razão, 

requereu administrativamente a concessão de auxílio acidente, contudo, 

seu pleito foi negado. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

apresentou Contestação ID n°. 16449444, alegando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos. A parte autora intimada apresentou sua 

Impugnação à Contestação ao ID n°. 17142206, rechaçando os 

argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em 

todos os seus termos. Determinada a realização de perícia médica por 

perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, 

tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta capacidade 

laboral (ID n°. 20261773). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, cuida-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença 

e concessão de Auxílio Acidente no qual o requerente visa que seja o 

requerido proceda com o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário (B: 91), bem como seja concedido o auxílio acidente. A matéria 

posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefício da Previdência Social. Nos termos do art. 59 do 

mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado 

(a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao 

abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, 

o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID n°. 

20261773), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo 

comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade 
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para exercer as suas atividades laborais. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos 

pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do 

seu benefício previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - 

POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO 

ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento 

antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES 

OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1020193-20.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxílio Acidente proposta por ENEDINO VENTURA DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados na exordial, objetivando a procedência da demanda para que 

seja implantado o benefício previdenciário do auxílio-acidente. Aduz, em 

síntese, que enquanto segurado da Previdência Social foi vítima de 

acidente em seu trajeto para o trabalho, sofrendo fratura do punho direito 

que contribui para a redução da sua capacidade laborativa. Relata que 

após a consolidação das lesões o INSS determinou sua alta 

indevidamente, haja vista que não considerou a limitação da capacidade 

laborativa para o desempenho da atividade que exercia habitualmente. 

Sustenta que sofreu redução acentuada de suas condições físicas, e não 

mais consegue desempenhar suas atividades profissionais dentro 

normalidade, razão pela qual faz jus ao percebimento do benefício de 

auxílio acidente. Devidamente citada, o requerido apresentou contestação 

ao ID n°. 16439486. Intimada a parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID n°. 16628189. Determinada a realização de perícia 

médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia 

designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta 

redução permanente de sua capacidade laborativa (ID n°. 20261756). Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação de 

Concessão de Auxílio Acidente no qual o requerente visa que seja o 

requerido compelido a implantar o benefício previdenciário de auxílio 

acidente, bem como condenado ao pagamento das verbas 

retroativamente. A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. 

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçalves que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que 

“logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o 

benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, 

porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, 

recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, 

extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão 

previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o 

demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário 

o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se 

encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a 

existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a 

legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e 

por fim a iniciativa do beneficiário. Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao 

preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação 

previdenciária, mesmo que não a postule. Noutra baila, afirmam os 

mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito 

Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o INSS cancelar um 

benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um 

processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão 

do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado 

para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, 

de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de 

avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece 

incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em sendo 

presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 
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assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. No caso dos autos, verifica-se que o requerente 

esteve em gozo de auxílio doença, entretanto, mesmo tendo sua 

capacidade laboral reduzida lhe foi negado o direito ao percebimento de 

auxílio acidente. Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito 

designado por este juízo (fls. 20261756), verifica-se que foi amplamente 

demonstrado que a requerente apresenta redução permanente de sua 

capacidade laborativa. Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida 

que o demandante preenche os requisitos exigidos para concessão do 

benefício previdenciário previsto no art. 86 lei 8.213/91. Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. Nesse sentido segue o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO 

CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A 

FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – 

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO ANTERIORMENTE – JUROS MORATÓRIOS – 

ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 

11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO PELO 

INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.492.221/PR 

(TEMA Nº 905, STJ) – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – 

ISENÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO FIXADO NA SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 

20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO INSS 

E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. 2. Quanto aos juros moratórios nas 

condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 

810, STF).3. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre 

as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a 

variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos 

Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas 

se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que 

incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o 

julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905).4. Por 

força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 7.603, do Estado de Mato 

Grosso, de 27 de dezembro de 2001, as Autarquias são isentas de custas 

e despesas processuais.5. O termo inicial para implantação do benefício 

do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia 

seguinte à cessação deste.6. Diante da concessão, por sentença, do 

benefício do auxílio-acidente, com pedido de antecipação de tutela 

pendente de apreciação, deve ser acrescida na sentença a determinação 

de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente em favor do 

Autor.7. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o 

valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil 

reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de 

Processo Civil/73. (Apelação / Remessa Necessária 75829/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018). Desta feita, verifica-se que o benefício previdenciário detém 

natureza indenizatória, ante a constatação da redução da capacidade 

laborativa, e no caso em comento restou constada a limitação da 

requerente no exercício da atividade laboral como explicitado em laudo 

pericial. No tocante ao dano moral, entendo que razão não assiste à 

requerente. Isso porque, para configuração do dano moral necessário se 

faz a ofensa à dignidade, a honra e a imagem, situação essa que não se 

constata com o indeferimento de benefício previdenciário. Nesse sentido, 

o entendimento da jurisprudência pátria, in verbis: “PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE 

HABITUAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE 

LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - 

DANO MORAL - INEXISTENTE - DESPROVIMENTO. A concessão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez somente se mostra possível 

quando demonstrada a incapacidade total e permanente para o exercício 

de toda e qualquer atividade laboral e as condições pessoais do segurado 

não lhe forem favoráveis. Incabível a condenação do INSS em indenização 

por danos morais, quando a suspensão do beneficio ocorreu em razão da 

perícia médica, demonstrando o regular exercício do direito da Autarquia 

Federal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO 

HABITUAL - LAUDO PERICIAL - POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO - CONCESSÃO TÃO SOMENTE DO AUXÍLIO - 

DANO MORAL INEXISTENTE – (...). Não configura dano moral, a 

suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a 

decisão estiver apoiada em perícia médica. (...)” (Apelação / Remessa 

Necessária 104431/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017). Portanto, a medida que se impõe é a procedência parcial dos 

pedidos. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação 

exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados 

para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio 

acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, 

acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto 

no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme 

precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015 Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015. 

Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, 

consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012756-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CAMPOS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1012756-88.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício Auxílio-doença e concessão de auxílio acidente proposta por 

AILTON CAMPOS DO NASCIMENTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, objetivando a que o requerido proceda 

com o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91), 

bem como seja concedido o auxílio acidente ou sucessivamente a 

aposentadoria por invalidez. Aduz, em síntese, que sofreu acidente de 

trabalho que ocasionou lesões notadamente com luxação do ombro direito 

CID-10 S43 e que em razão do infortúnio foi afastado do exercício das 

funções para tratamento mediante percepção de auxílio-doença 

acidentário. Relata que depois de cessado o período de gozo de 

auxílio-doença acidentário, restou consolidado as lesões, que contribuíram 

para sua diminuição da capacidade laborativa. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 
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eletronicamente. Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS apresentou Contestação ID n°. 16502791, alegando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos. A parte autora intimada apresentou sua 

Impugnação à Contestação ao ID n°. 16612256, rechaçando os 

argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em 

todos os seus termos. Determinada a realização de perícia médica por 

perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, 

tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta capacidade 

laboral (ID n°. 18711266). Manifestação da parte autora ao ID 21076067. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença e concessão de Auxílio Acidente no 

qual o requerente visa que seja o requerido proceda com o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91), bem 

como seja concedido o auxílio acidente ou a aposentadoria por invalidez. 

A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. Nos termos do 

art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) 

segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao 

abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, 

o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID n°. 

18711266), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo 

comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade 

para exercer as suas atividades laborais. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos 

pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do 

seu benefício previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - 

POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO 

ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento 

antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES 

OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003750-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1003750-28.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária proposta por ADELSON LUIZ DA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência da ação para 

que seja determinada a nomeação e posse do Autor para o cargo de 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Contador, referente ao 

Edital nº 005/2009/SAD, bem como seja condenado o Requerido ao 

pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 43.455,78 (quarenta e três 

mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), bem 

como ao pagamento do dano moral inerente no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Aduz, em síntese, que participou do concurso público 

para o provimento de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – 

Perfil Contador, regido pelo Edital nº 005/2009/SAD, o qual previa 70 

(setenta) vagas efetivas, mais cadastro de reserva. Assevera que se 

classificou na 495ª posição do aludido certame, compondo o cadastro de 

reserva, todavia, não obstante a necessidade de assistentes sociais, o 

Requerido somente convocou 148 (cento e quarenta e oito) candidatos 

classificados, além do limite de vagas disponibilizadas. Pontua que, dos 

148 (cento e quarenta e oito) candidatos convocados, 04 (quatro) não 

tomaram posse, de modo que o Requerido violou o seu direito, 

transgredindo o disposto no art. 37 da Constituição Federal. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID 

nº 1061464), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. 

Réplica acostada aos autos (ID nº 1440061), onde a parte Autora 

rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos 

da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente 

ação foi proposta com o escopo de obter uma determinação para seja 

determinada a nomeação e posse do Autor para o cargo de Técnico da 

Área Instrumental do Governo – Perfil Contador, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento de 

lucros cessantes no valor de R$ 43.455,78 (quarenta e três mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), bem 

como ao pagamento do dano moral inerente no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do 

escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da 

parte Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu o Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Contador, foram 

disponibilizadas 70 (setenta) vagas e que o demandante foi classificado 

no cadastro de reserva na 495ª posição, portanto, fora do limite de vagas 

oferecidas (ID nº 543651). Observa-se, também, que durante o prazo de 

validade, foram convocados 148 (cento e quarenta e oito) candidatos, 

bem como que a Administração Pública editou o Convênio nº 001/2015 

objetivando a contratação de terceirizados para ocupar o cargo almejado 

pelo Requerente. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II 

da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal 

acima transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego 

público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos 

seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, porém esta deve ser 

motivada pelo poder público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou 

seja, o gestor público, após convocação de um número “X” de candidatos 

acima do número de vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo 

a nomeação o concursando aprovado e classificado dentro do chamado 

cadastro de reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos 

novos ou vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e 

foi aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, o candidato Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pelo 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0503994-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO MONITÓRIA PROCESSO Nº 0503994-48.2015.8.11.0041 (PJE 03) 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Monitória proposta por 

CAVALLARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, para que 

seja determinado ao Requerido que proceda ao pagamento da quantia 

devida, no montante de R$ 37.259,29 (trinta e sete reais duzentos e 

cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) ou, caso não cumprida a 

obrigação, que seja ela convertida em mandado de execução. Aduz, em 

apertada síntese, que é titular da Certidão nº 9.9.091.519-0, emitida pela 

Secretaria de Estado de Administração, decorrente da transmissão por 

meio de Cessão de Direitos de Créditos levada a efeito por instrumento 

particular, onde o Sr. Valmir Correa transferiu a integralidade do crédito 

salarial, sendo o Autor credor da quantia de R$ 37.259,29 (trinta e sete 

reais duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), valor 

este atualizado até a propositura da demanda. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. O Estado de Mato Grosso 

apresentou Embargos Monitórios nos autos, alegando, em sede de 

preliminar, a prescrição do seu direito, e, no mérito, pugnou pela redução 

do montante global exigido (ID nº 4298494). Impugnação aos Embargos 

Monitórios acostada aos autos, tendo a parte Autora rechaçado todos os 

pontos alegados pelo Requerido (ID nº 19218807). Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questão preliminar, passo a análise. PRELIMINAR Da Prescrição. 

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de prescrição, argumentando 

que entre a data da emissão da certidão e o manejo da presente ação 

transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal, de sorte que se 

mostra inequívoca a consumação da prescrição da pretensão de 

cobrança do crédito. Todavia, entendo que não merecem prosperar os 

fundamentos aventados pelo Embargante, uma vez que as certidões de 

crédito não possuem sequer data de vencimento ou resgate. Vale dizer 

que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, o qual dispõe 

sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, 

recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o 

registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Pode Executivo 

Estadual, dispondo, in verbis: “Art.2º - Até que seja disponibilizado o 

sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do 

Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, 

substituição, re-missão, compensação, pagamento ou recebimento de 

certidões de crédito”. “Art.3º - O sistema de controle eletrônico de que 

trata o artigo 1º deverá possibilitar a conferência da validade formal e 

exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão 

específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta 

corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos 

registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui. (...) 

§ 2º A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois 

anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra 

nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do 

processo. (...)” Pela simples leitura dos dispositivos legais acima 

transcritos, é possível concluir que o próprio Embargante disciplina a 

validade das cartas de créditos, inclusive prevendo a possibilidade do 

credor requerer a emissão de certidão nova em substituição a expirada. 

Com efeito, perfilho do entendimento de que não há necessidade de nova 

emissão de certidão de crédito, sendo plenamente cabível ao seu credor 

utilizar as referidas certidões para cobrança, pelo simples fato de que não 

há data de validade, bem como pelo fato de o Estado de Mato Grosso 

sequer contestar a sua validade. Portanto, rejeito a preliminar arguida. DO 

MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação Monitória proposta com o fito de 

obter decisão para que seja determinado ao Requerido que proceda ao 

pagamento da quantia devida, no montante de R$ 37.259,29 (trinta e sete 

reais duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) ou, 

caso não cumprida a obrigação, que seja ela convertida em mandado de 

execução. Dispõe o art. 700 do CPC que a Ação Monitória é o instrumento 

processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de entrega 

de coisa fungível/infungível ou de coisa móvel/imóvel, ou, ainda, do 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito 

comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para 

que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento para 

a satisfação do seu direito. Desse modo, por ter adotado no nosso 

ordenamento o procedimento monitório documental, é imprescindível a 

existência de início de prova escrita, destituída de força executiva, que 

forneça alguma base de verossimilhança à pretensão, a obrigar o devedor 

ao pagamento. Nas lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, por 

documento escrito deve-se entender: “Qualquer documento que seja 

merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. O 

documento escrito pode originar-se do devedor ou de terceiro. Documento 

escrito. Exemplos: qualquer documento escrito que não se revista das 

características de titulo executivo é hábil para ensejar a ação monitória, 

como por exemplo: a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta 

confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos 

serviços; d) carta agradecendo ao destinatário o empréstimo em dinheiro; 

e) telegrama; f) fax (...)” (in Código de Processo Civil Comentado. 8ª 

edição. Editora RT. Pág 1.308) – Destacamos. No caso vertente, a Certidão 

de Crédito Salarial nº 9.9.091.519-0 e o Instrumento Particular de Cessão 

de Direitos de Créditos (ID nº 383590 – fls. 16/17) constituem prova escrita 

da dívida, aptos a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado 

de Mato Grosso. Com efeito, de acordo com o nosso sistema jurídico, a 

prova escrita da dívida que esteja em poder da Autora e seja apta a 

embasar ação monitória faz presumir certeza e liquidez. Ademais, os 

documentos apresentados são documentos hábeis à cobrança, cabendo 

ao devedor ilidir a presunção da existência do débito ali declarado (CC – 

art. 131 e CPC/2015 – art. 374, IV), o que não foi feito em nenhum 

momento, haja vista que o Requerido apenas se posicionou quanto ao 

excesso na cobrança. Dessa forma, não procedem as alegações do 

Embargante. Nesse sentido, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NOTA 

DE EMPENHO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPROVADA – EXECUÇÃO 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA – RITO PRÓPRIO – EXEGESE DO ARTIGO 

730 E SEGUINTES DO CPC E ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL– 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a efetiva entrega das 

mercadorias pela nota fiscal assinada e acompanhada do canhoto de 

recebimento das mercadorias requeridas pela administração pública, 

considera-se devido o pagamento à empresa contratada, uma vez 

demonstrada a boa-fé e a lisura dos contratantes, sob pena de 

enriquecimento ilícito da municipalidade Quando se trata da Fazenda 

Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente de 

execução, está sujeita a rito próprio, descrito no art. 730 e seguintes do 

CPC finalizando com a inscrição do crédito em precatório, de acordo com o 

prescrito no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso parcialmente 

provido”. (RAC n. 81145/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, 

Data da publicação no DJE 16/05/2012). “REEXAME NECESSÁRIO - 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - SÚMULA 339 

STJ - EMBARGOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A MUNICÍPIO - 

EMPENHO DOS VALORES - CHEQUE PRESCRITO E PROTESTADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ART. 1º, § 2º DA LEI Nº 6.899/81 - JUROS 

MORATÓRIOS - CITAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - 

REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. “É cabível ação monitória contra a 

Fazenda Pública” (Súmula n. 339 STJ). Cheque prescrito é título hábil a 

embasar Monitória, pois lhe falta a exigibilidade, requisito para propositura 

da Ação Executória e a sua apresentação demonstra a constituição do 

direito do credor, cabendo ao devedor provar a inexistência do débito. “A 

data do ajuizamento da ação é o termo inicial para o cálculo da incidência 

da correção monetária, sendo os juros de mora devidos desde a data da 

citação quando o devedor foi constituído em mora”. (TJMG - RAC n. 

1.0024.02.876694-7/ - RNS n. 75309/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/02/2011, Data da publicação no DJE 23/02/2011). Portanto, se impõe, 

pois, a rejeição dos Embargos Monitórios e a procedência da Ação 

Monitória. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

afasto a preliminar arguida, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, 

constituindo de pleno direito o título executivo no valor representado pelos 

documentos de ID nº 383590 – fl. 15, que somados e corrigidos remontam 

em R$ 37.259,29 (trinta e sete reais duzentos e cinquenta e nove reais e 

vinte e nove centavos), sendo que a partir da citação incidirão juros de 
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mora no percentual da caderneta de poupança e correção monetária pelo 

IPCA-E, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o 

Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. 

Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, 

consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003868-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIMARCOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1003868-04.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por JAIMARCOS DE PAULA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja determinada a 

conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 

Aduz, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que sempre 

trabalhou com serviço braçal, operando equipamentos gráficos e sofreu 

acidente de trabalho. Do acidente ele perdeu 100% movimento da mão 

direita. Por consequência, e levando em consideração diversos fatores, 

sua enfermidade o torna incapaz para o trabalho desde 2013, ou seja, há 

mais de 02 (dois) anos. Assevera que há diversos fatores pelo qual faz 

jus à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez, qual seja a idade avançada (mais de 60 anos), o que prejudica e 

muito na readaptação para outra profissão; da total ausência de 

movimento da mão direita e, por ser destro, não há dividas que fica 

impossibilitado de exercer a função de gráfico. Pontua que os exames e 

parecer fornecido por médico especialista demonstram que não possui 

condições físicas para trabalhar, não podendo, por isso, ter recebido alta 

pela perícia do INSS e, consequentemente, ter cessado o recebimento do 

aludido benefício. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A 

medida antecipatória foi indeferida (ID nº 1060955). Devidamente citado, o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação aos 

autos (ID nº 1524810), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 1624540), tendo a parte 

Autora rechaçado todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado 

os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. 

Parecer Ministerial acostado (ID nº 1671911), tendo o ilustre representante 

do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento da instituição. Determinada a 

realização de perícia médica por perito oficial deste juízo (ID nº 17707038), 

a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico 

informado que a enfermidade que acomete o Requerente não implica em 

redução de suas capacidades laborais, estando em condições de retornar 

às suas atividades (ID nº 20947278). Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de 

direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma 

vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à 

disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de 

Ação Previdenciária no qual o Requerente visa que seja determinado ao 

Requerido que converta o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez. A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. 

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº 

20947278), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como se 

constata que a patologia a qual acomete o Requerente pode ser 

compensada clinicamente, não havendo comprometimento funcional, o que 

comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades 

laborais. Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o 

demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, 

razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício 

previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: 
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“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art 98, §1º, I e VI do 

CPC/2015. Ainda, determino a intimação pessoal do representante do INSS 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder com o pagamento dos 

honorários periciais. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1007940-34.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício Auxílio-doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez 

proposta por WALMIR ALVES DE JESUS em desfavor do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando o provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Aduz, em apertada 

síntese, que, no dia 22/09/2010, o segurado sofreu um grave acidente de 

trabalho ao desempenhar suas funções de carpinteiro perante a empresa 

Konika Engenharia LTDA - EPP, infortúnio este ocasionado por uma queda 

de escada, com fraturas na tíbia, fíbula direita (ossos da perna) e 

tornozelo. Pontua que diante das patologias que o acometem, bem como 

das complicações decorrentes do tratamento, requereu o benefício de 

auxílio-doença acidentário, sendo o mesmo percebido até que, 

injustamente, foi cessado pelo INSS na data de 04.05.2012, ao argumento 

de que suas patologias não mais persistiam, estando apta ao retorno do 

labor. Assevera que ainda permanece com as patologias que ensejaram a 

manutenção do supradito auxílio previdenciário, o que vem lhe deixando 

sem amparo financeiro. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. Instrui a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Devidamente citado, o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS apresentou Contestação ID n°. 1529081, alegando, 

no mérito, pela improcedência dos pedidos. A parte autora intimada 

apresentou sua Impugnação à Contestação ao ID n°. 1587829, 

rechaçando os argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos 

na inicial em todos os seus termos. Determinada a realização de perícia 

médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia 

designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta 

capacidade laboral (ID n°. 19974961). Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação de Restabelecimento de 

Auxílio Doença e concessão de Auxílio Acidente no qual o requerente visa 

que seja o requerido proceda com o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença acidentário (B: 91), bem como seja concedido o auxílio 

acidente ou a aposentadoria por invalidez. A matéria posta sub judice 

encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefício da Previdência Social. Nos termos do art. 59 do mencionado 

diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma 

vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Neste sentido, é elucidativa a 

doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar 

acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o 

trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 
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fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID n°. 

19974961), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo 

comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade 

para exercer as suas atividades laborais. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos 

pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do 

seu benefício previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - 

POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO 

ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento 

antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES 

OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003622-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR CHAGAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 1003622-26.2019.8.11.0001 SENTENÇA Vistos, etc. 

Considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado 

pela parte Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002872-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (GPAT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1002872-64.2020.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002683-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALLADIO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002683-23.2019.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Requerente : PALLADIO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA 

Requerido : GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc, 1 – Em 

observância ao princípio da congruência, em obediência aos princípios do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e visando evitar 
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futura alegação de nulidade pela ausência do exercício do direito de 

defesa e, ainda, da alegação de julgamento ultra ou extra petita, 

manifestem-se as partes sobre a questão da constitucionalidade da 

cobrança da TACIN, no prazo de 10(dez) dias, requerendo o que 

entenderem de direito. 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação 

das partes, certifique-se e renove-se a conclusão. 3 – Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências legais. Cuiabá, data registrada no 

sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001762-30.2020.8.11.0041

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

VALMIR RODRIGUES DE AQUINO OAB - 009.430.928-09 

(REPRESENTANTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador do Estado - Sub Procurador Geral Fiscal do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais 

e trinta e oito centavos ), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1030632-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AERTON SANTOS DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-32,80 (trinta e dois reais 

e oitenta centavos), para Intimaação da Autoridade coatora, através de 

guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017717-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GONCALVES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1017717-38.2019.8.11.0041 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VIVIANE 

GONCALVES DA SILVA COSTA REQUERIDO: ESTADO MATO GROSSO e 

outros Vistos etc. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito Inscrito em CDA 

Com Pedido de Liminar Ordinária proposta por Viviane Gonçalves da Silva 

Costa em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a 

suspensão da CDA nº 201610760. Aduz que publicou um livro com 

recursos públicos pelo qual conseguiu incentivo no valor de R$18.000,00 

(dezoito mil reais), por meio do contrato nº 096/2008 para a preparação 

dos originais, editoração de mil exemplares e evento de lançamento. Alega 

que em janeiro de 2009, 125 cópias foram entregues ao Conselho Estadual 

da Cultura do Estado de Mato Grosso, além de 135 exemplares para a 

Editora Tanta Tinta, 20 unidades para a Livraria Janina, 140 para a 

Co-autora e 135 à EDUUFMT, da qual realizou a prestação de conta em 

setembro/2009. Salienta que no ano de 2019 recebeu protesto referente a 

CDA nº 201610760, a qual foi originada do processo 136409-2013 do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que condenou a requerente 

“à revelia” ao ressarcimento por ausência de prestação de contas. No 

mérito, pugna pela procedência dos pedidos e condenação em pagamento 

de honorários e custas judiciais. Anexou documentos. O feito foi 

inicialmente distribuído na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação 

Popular, que, ato contínuo declinou a competência para este Juízo, 

conforme decisão de id nº 19662486. Conforme despacho de id nº 

22763056 fora remetida a apreciação do pleito tutelar para momento 

posterior à manifestação da parte requerida, que a apresentou conforme 

petitório de id nº 23738735. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. 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 a requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). 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 
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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. 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 da requerente verificada em situações nas quais se 

mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo 

combatido, o que não se verifica nestes autos na medida em que foi 

tentada a intimação da parte autora no processo administrativo, no 

entanto, o A.R. retornou com a informação de “ausente”, como se vê no id 

nº 19658241, devidamente certificado no id nº 19658270, além do que o 

processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade. 

Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSO CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E 

VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1. A tutela de urgência 

apenas será concedida quando houver elementos suficientes que atestem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do disciplinado no artigo 300 do CPC. 2. O auto de 

infração de trânsito, por constituir ato administrativo dotado de 

imperatividade, deve prevalecer quando não elidida a presunção de 

legalidade, veracidade e legitimidade que o reveste, desde que não tenha 

desrespeitado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e 

do contraditór io.”  (TRF-4 -  AG: 50466330520184040000 

5046633-05.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de 

Julgamento: 23/04/2019, TERCEIRA TURMA). 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 suspender a exigibilidade da CDA nº 201610760. Providencie-se a 

citação e intimação dos requeridos, para querendo, apresentar a sua 

defesa no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008510-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA NUNES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais 

e trinta e oito centavos ), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043886-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NOBRE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DETRAN MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1043886-62.2019.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: LEANDRO NOBRE DA SILVA REQUERIDO: DETRAN MT e 

outros Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, 

ajuizada por Leandro Nobre da Silva, em desfavor do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída da 4ª Vara 

Especializada 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, verifico que 

a parte autora pugna pela suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 

2017242291, 2017283203, 2017375873, 2017447524, 2018228755, 

2018241107, 2018427779, 2018439137, 201930659 e 20191336572, 

contudo, deixou de anexar ao feito as mencionadas Certidões de Dívida 

Ativa. 4. 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, além de anexar as citadas 

CDA’s, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002642-50.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ADELINO MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e 

outros Vistos etc. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

se pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 05 de 

novembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002139-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRINIO FATIMO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FRANCISCO MARCIEL INACIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002139-29.2017.8.11.0001 REQUERENTE: PRINIO FATIMO CORREA 

REQUERIDO: FRANCISCO MARCIEL INACIO e outros (2) Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar as contestações dos 

requeridos, no prazo legal. 2. Às providências. Cuiabá, 05 de novembro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016869-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LACASA MAYA OAB - SP163223 (ADVOGADO(A))

AMANDA REGIANI ZELI OAB - SP327945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016869-22.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: NATURA COSMÉTICOS S.A 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, 

indicando em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. 2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002960-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSEXPLO TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO OAB - MT18542-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 

1002960-33.2017.8.11.0001 REQUERENTE: TRANSEXPLO TRANSPORTE 

DE EXPLOSIVOS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada por Transexplo Transportes de Explosivos 

Ltda. em face do Estado de Mato Grosso. 2. Compulsando os autos, 

verifico a falta do recolhimento das custas processuais. 3. 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, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 

321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018840-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

TELEFONICA DATA S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MENDES MOREIRA OAB - MG87017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1018840-42.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e 

outros EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Manifeste-se a parte embargante quanto ao petitório do embargado no id 

de nº 11980988, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Após, à conclusão. 3. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1024138-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO - Em cumprimento à decisão judicial, impulsiono os autos a fim 

de que se proceda a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, indicando em caso 

positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001796-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENICE XAVIER DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001796-33.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSENICE XAVIER DE FREITAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros (2) Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigência de 

Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por Josenice Xavier 

de Freitas, em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a 

suspensão da exigibilidade do IPVA do ano de 2011 em diante bem como a 

exclusão do nome da autora do Cadin e Dívida Ativa. Aduz que em 

27.10.2010 vendeu o veículo Fiat Palio, modelo 2004/2005, placas 

KAO-7376, renavam 84064055 para Cristiane de Almeida Pereira, sendo 

que não recebeu o valor total da venda, além do que não procedeu a 

transferência do bem, ocasionando pendências junto ao DETRAN e 

SEFAZ, pela falta de pagamento do IPVA dos exercícios 2011 a 2016. 

Alega que em 28.11.02016 recebeu intimação da 3ª Delegacia de Polícia de 

Várzea Grande para prestar esclarecimentos uma vez que o veículo foi 

utilizado em crime, tendo sido devolvido à autora. No mérito pugna pela 

procedência da ação com a condenação do requerido em indenização por 

danos morais. Juntou documentos. Por decisão de id nº 14527257 o 

processo veio redistribuído para este Juízo advindo do Juizado Especial 

da Fazenda Pública de Cuiabá. No id nº foi determinado para que a 

requerente comprovasse o pagamento das custas processuais bem como 

acostasse a CDA objeto da demanda, o que foi cumprido como se vê no 

petitório de id nº 15944118. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 15944118. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora almeja a concessão 

liminar da tutela provisória de urgência, eis 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 a 

probabilidade do direito da parte autora, a qual está consubstanciada na 

Autorização Para Transferência de Veículo devidamente assinada e com 

firma reconhecida pela requerente juntada no id nº 8803308. Além do 

mais, em análise de cognição sumária, vislumbra-se a ilegalidade na 

cobrança do IPVA, entre o período de 2011 a 2016, que está causando 

entraves a Requerente, vez que a comunicação pelo alienante de veículo 

sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito 

competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais 

infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do 

IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade. Nesse sentido, é o 

posicionamento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO 

ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE 

AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO 

ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso 

especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento 

suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. 

Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a 

obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo 

alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade 

ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em 

casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente 

ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade. 

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. 

(REsp 1.667.974/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

Julgamento 05/04/2018). De tal modo, evidencia-se que na hipótese, em 

decorrência da mudança de titularidade do bem móvel, foi lançado em 

nome do Autor o IPVA incidente sobre o veículo em questão, dos períodos 

de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, e esses débitos não podem ser 

atribuídos ao antigo proprietário. Por derradeiro, não se verifica a 

possibilidade de irreversibilidade do provimento, haja vista que, uma vez 

declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é totalmente 

reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte 

deixou de recolher. No que tange ao pleito de exclusão do nome da 

requerente da dívida ativa, tenho que o mesmo não deve prosperar, uma 

vez que se confunde com o próprio mérito da lide. ISTO POSTO, e com 
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base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do 

art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALEMENTE O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim suspender a exigibilidade do crédito 

tributário da CDA nº 201787412, bem como do Cadin, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 

1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria (CNGC), concedo aos requerentes os benefícios da Justiça 

Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o dever moral da 

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. Providencie-se a citação e intimação do 

requerido, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 924875 Nr: 46407-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, evidenciada a prescrição do crédito tributário cobrado 

nesta Execução Fiscal relativo ao exercício financeiro de 2009, com 

vencimento para 10.3.2009 (CDA n. 461590)), com fundamento no art. 

802, parágrafo único, do CPC, c/c art. 156, V, e 174, ambos do CTN, 

reconheço-a, declarando, assim, extinta a execução com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em relação ao referido exercício 

financeiro, ordenando, por outro lado, o prosseguimento da execução 

quanto aos demais débitos tributários.Condeno a excepta ao pagamento 

de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre 

o proveito econômico, nos termos do art. 85º, § 3º, I, do CPC (valor 

correspondente à CDA declarada prescrita – tida como de R$ 386,40 

(trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos – que deverá ser 

atualizada – fl. 6), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

possui complexidade de maior relevo, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Assinale-se não 

se aplicar aqui, em favor da excepta, as normas do parágrafo único, do 

art. 86, do CPC, conforme sustentado porque, ao contrário do afirmado, 

sucumbiu totalmente ao pedido, já que a exceção de pre-executividade 

visa o reconhecimento de prescrição apenas em relação a uma das CDA, 

e não às demais, como compreendido pela Fazenda Pública Municipal.Por 

outro lado, ordeno o prosseguimento da ação concernente aos demais 

exercícios financeiros, deferindo, para tanto, o pleito de penhora “on line” 

formulado a fl. 51 em nome da executada MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA 

JOAQUINA LTDA (CNPJ n. 15.017.544/0001-33), até o valor de R$ 

4.176,87 (quatro mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos).Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e demais atos 

subsequentes (arts. 11, § 2°, 12 e 13 da Lei 6.830/80).Sendo irrisório o 

valor bloqueado, determino o seu imediato desbloqueio.No caso de 

insucesso no bloqueio, intime-se a parte exequente para requerer o que 

de direito no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 912445 Nr: 38507-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade, 

para o fim de reconhecer prescrito o crédito tributário cobrado nesta 

Execução Fiscal relativo ao exercício financeiro de 2009, com vencimento 

para 10.3.2009 (CDA n. 461551), fazendo-o com fundamento no art. 802, 

parágrafo único, do CPC, c/c art. 156, V, e 174, ambos do CTN, 

declarando extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, II, do CPC, em relação ao referido exercício financeiro, 

ordenando, por outro lado, o prosseguimento da execução quanto aos 

demais débitos tributários.Condeno a excepta ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito 

econômico obtido – valor correspondente à CDA declarada prescrita, nos 

termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.Ordeno o prosseguimento da ação 

concernente aos demais exercícios financeiros, ordenando seja intimada a 

excepta para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Intimem-se.Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2019.JONES 

GATTASS DIASJuiz de DireitoRegime de Exceção (Prov. 05, 07 e 

011/2019-CM)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029551-31.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL COSTA PEREIRA (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 0029551-31.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/07/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DANIEL COSTA PEREIRA CPF Nº 005.006.231-04 - 

CONTRIBUINTE 53837. CDA Nº 0959463. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.12.027.0248.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.658,26- DECISÃO 941 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 08/07/2014, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de DANIEL COSTA PEREIRA – CPF Nº 005.006.231-04, tendo 

como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA Nº 

0959463., referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO 

CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 

01.8.12.027.0248.001, e o valor atribuído à causa foi R$7.658,26-.(ID 

27260672). A petição inicial veio acompanhada de cópia da CDA 

supracitada (ID 27260672). Em 11/12/2019 foi certificado pela Secretaria 

do Juízo que: “Certifico que o Processo nº 0029551-31.2014.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos da Portaria Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto 

de 2019, 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 27260763. A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, 

observo que a causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por 

infração ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura 

compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Conforme a 

RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes, com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução 

acima os executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não 

tributária advinda da infringência a dispositivos legais constantes do 

Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: 

“RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do 

Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes 

ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 
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ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para processar e julgar execuções 

fiscais que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. 

ISTO POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0021584-81.2004.8.11.0041, cujo objeto é cobrança de MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Em razão da 

incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o único implantado 

na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III do Art. 61 da 

RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. Art. 61. No caso de 

declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: (...) III – o 

processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma Unidade 

Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para outra 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema PJe, 

será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar os 

autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa do 

processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME (PJe) 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da 

exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada, por carta registrada AR, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão 

redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 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. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010681-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELMON NARCISO DIAS (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 1010681-08.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:14:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDELMON NARCISO DIAS CPF Nº 112.303.981-04 - 

CONTRIBUINTE 734878310. CDA's Nºs 2016 / 1316954 2017 / 1509620 

2018 / 1615444 2019 / 1815159 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.060.0070.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.404,97- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010683-75.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIMO ALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010683-75.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:14:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIDIMO ALVES LIMA CPF Nº 215.047.848-04 - 

CONTRIBUINTE 43669. CDA's Nºs 2016 / 1284206; 2017 / 1507488; 2018 / 

1664374 e 2019 / 1796962. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.026.1027.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.936,23- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010680-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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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 1010680-23.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:13:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDITH ROCHA SILVA CPF Nº 325.750.681-34 - 

CONTRIBUINTE 372869. CDA's Nºs 2016 / 1353918; 2017 / 1464087; 2018 

/ 1684606 e 2019 / 1843097. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.21.018.0325.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.909,52- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010694-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA (ESPÓLIO)

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 1010694-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:22:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA CPF Nº 

079.563.981-34 - CONTRIBUINTE 734875050. CDA's Nºs 2016 / 1369761; 

2018 / 1606367 e 2019 / 1793306. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.23.028.0483.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.254,83- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010699-29.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:27:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA CPF Nº 

712.268.181-53 - CONTRIBUINTE 734910752. CDA's Nºs 2016 / 1261517; 

2017 / 1461945; 2018 / 1601178 e 2019 / 1790649. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.34.019.0629.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.649,42 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1010700-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:28:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA CPF Nº 

474.167.341-34 - CONTRIBUINTE 734854662. CDA's Nºs 2016 / 1370695 

2017 / 1497470 2018 / 1683248 2019 / 1781792 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.23.004.0033.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.722,24- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 266 de 535



de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010707-06.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:36:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FELIPPE BENDER TAQUES CPF Nº 028.274.031-70 - 

CONTRIBUINTE 734931147. CDA's Nºs 2016 / 1304121; 2017 / 1553310; 

2018 / 1593100 e 2019 / 1859758. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.1.14.005.0501.001. VALOR DA CAUSA: R$ 9.584,44 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 270 de 535



Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010698-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELISTA SATURNINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010698-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:27:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVANGELISTA SATURNINO DA SILVA CPF Nº 

045.975.911-68 - CONTRIBUINTE 10063. CDA's Nºs 2016 / 1326310; 2017 

/ 1541976; 2018 / 1637237 e 2019 / 1844885. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.41.036.0371.003. VALOR DA CAUSA: R$ 2.302,67 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010701-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES SILVA PEREIRA (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 1010701-96.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:29:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EURIDES SILVA PEREIRA CPF Nº 292.751.211-68 - 

CONTRIBUINTE 43441. CDA's Nºs 2016 / 1317743; 2017 / 1482185; 2018 / 

1692282 e 2019 / 1797468. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.019.0456.001. VALOR DA CAUSA: R$ 10.958,56- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1010704-51.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:32:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO MARCIO DE SOUZA CPF Nº 568.919.541-34 

- CONTRIBUINTE 265302. CDA's Nºs 2016 / 1364974; 2017 / 1479416; 

2018 / 1674082 e 2019 / 1881444. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.24.026.0042.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.101,84- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010710-58.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:39:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA CPF Nº 

726.271.401-59 - CONTRIBUINTE 263199. CDA's Nºs 2016 / 1337110; 

2017 / 1527582; 2018 / 1713065 e 2019 / 1797202. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.050.0387.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.532,26- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 278 de 535



determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1010697-59.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:27:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDSON PONCIANO DE OLIVEIRA CPF Nº 

742.350.016-04 - CONTRIBUINTE 357670. CDA's Nºs 2016 / 1359659 2017 

/ 1493883 2018 / 1708225 2019 / 1835264 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

05.8.41.037.0065.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.891,51- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010678-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010678-53.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:11:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME 

CNPJ Nº 03.245.160/0001-99 - CONTRIBUINTE 183113. CDA's Nºs 2016 / 

1348143; 2017 / 1553272; 2018 / 1670669 e 2019 / 1850924. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.24.022.0210.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.141,97- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada 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 
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para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010679-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VILA NICE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010679-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:13:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONDOMINIO VILA NICE LTDA - ME CNPJ Nº 

14.974.042/0001-38 - CONTRIBUINTE 153586. CDA's Nºs 2016 / 1362220; 

2017 / 1532976; 2018 / 1680283 e 2019 / 1790325. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.32.022.0199.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.079,20- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010714-95.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:43:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDINO CASTRO FARIAS CPF Nº 

160.300.281-20 - CONTRIBUINTE 328826. CDA's Nºs 2016 / 1314849; 

2017 / 1487503; 2018 / 1647759 e 2019 / 1873256. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.43.037.0108.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.939,47- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 289 de 535



valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1010677-68.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 14:11:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EMI MAZARELO DE MIRANDA VILELA CPF Nº 

206.000.891-34 - CONTRIBUINTE 266654. CDA's Nºs 2016 / 1328517 2017 

/ 1540958 2018 / 1679864 2019 / 1845009 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.33.019.0476.002. VALOR DA CAUSA: R$ 3.124,12- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010752-10.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:25:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILMAR BENEDITO DO BELEM CPF Nº 

176.072.721-00 - CONTRIBUINTE 350614. CDA's Nºs 2016 / 1254909; 

2017 / 1510185; 2018 / 1609789 e 2019 / 1831881. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.15.018.0324.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.926,81- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 294 de 535



valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010745-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS MORGAN (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 1010745-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:21:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE MARCOS MORGAN CPF Nº 388.014.261-00 - 

CONTRIBUINTE 271523. CDA's Nºs 2016 / 1306699; 2017 / 1454242; 2018 

/ 1645693 e 2019 / 1830279. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.31.001.1117.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.434,38- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010742-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:20:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GONCALVES DUARTE CPF Nº 

045.829.851-49 - CONTRIBUINTE 10575. CDA Nº 2016 / 1277018 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.22.023.0102.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.760,90- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada 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 
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DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1010755-62.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:30:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO CPF Nº 

841.689.001-34 - CONTRIBUINTE 734822751. CDA's Nºs 2016 / 1334863 e 

2019 / 1794741. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.15.007.0524.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.825,93- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VALOR DA CAUSA: R$ 2.906,88- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010743-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010743-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:21:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF Nº 

041.529.992-68 - CONTRIBUINTE 82865. CDA's Nºs 2016 / 1352831; 2017 

/ 1518636; 2018 / 1630467 e 2019 / 1821349. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.33.002.0530.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.238,33- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010763-39.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:38:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA TARUMA LTDA CNPJ Nº 

14.913.743/0001-67 - CONTRIBUINTE .151424.. CDA's Nºs 2016 / 1371692 

e 2017 / 1502735. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 08.6.13.001.1060.001. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.912,45- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010790-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (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 1010790-22.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:18:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO CPF Nº 

148.227.681-04 - CONTRIBUINTE 109264. CDA's Nºs 2016 / 1283532; 

2017 / 1469294; 2018 / 1633950 e 2019 / 1788764. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.11.004.0012.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.632,70- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010754-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA COSTA NUNES (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 1010754-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:28:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IOLANDA COSTA NUNES CNPJ/CPF Nº 

249.340.972-87 - CONTRIBUINTE 734762500. CDA's Nºs 2016 / 1354870; 

2017 / 1577241; 2018 / 1610258 e 2019 / 1795369. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.25.010.0485.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.387,00- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 313 de 535



ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1010792-89.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:18:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: L. P. DE SOUZA CARNEIRO SANTOS - ME CNPJ Nº 

07.095.758/0001-08 - CONTRIBUINTE 370903. CDA's Nºs 2016 / 1291427; 

2017 / 1542516; 2018 / 1620718 e 2019 / 1812827. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 02.3.12.006.0320.001. VALOR DA CAUSA: R$ 9.091,41- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010791-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:18:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IRINEU ALAMINO GARCIA CPF Nº 188.274.898-00 - 

CONTRIBUINTE 734895241. CDA's Nºs 2016 / 1349854; 2017 / 1499172 e 

2018 / 1602444. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.22.001.0024.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.331,71- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010794-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA COSTA NUNES (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 1010794-59.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:18:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IOLANDA COSTA NUNES CPF Nº 249.340.972-87 - 

CONTRIBUINTE 118712. CDA's Nºs 2016 / 1332271; 2017 / 1480241; 2018 

/ 1728312 e 2019 / 1819529. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.2.14.059.0850.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.156,05 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 321 de 535



1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010795-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO (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 1010795-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:19:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO CPF Nº 

141.706.801-97 - CONTRIBUINTE 98070. CDA's Nºs 2016 / 1313168; 2017 

/ 1511949; 2018 / 1718010 e 2019 / 1854014. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.23.020.0318.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.605,65- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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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 1010796-29.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:19:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE PEREIRA DE MELO CPF Nº 079.346.291-68 - 

CONTRIBUINTE 383882. CDA's Nºs 2016 / 1344944; 2017 / 1466007; 2018 

/ 1627972 e 2019 / 1781086. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.062.0498.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.789,71- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010797-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:19:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE SEIXAS DA SILVA CPF Nº 486.711.261-53 - 

CONTRIBUINTE 317579. CDA's Nºs 2016 / 1323500; 2017 / 1513939; 2018 

/ 1608925 e 2019 / 1787027. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.002.0119.007. VALOR DA CAUSA: R$ 4.921,24- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010808-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ARANTES VILELA (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 1010808-43.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:35:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAZARO ARANTES VILELA CPF Nº 006.592.581-53 

- CONTRIBUINTE 266467. CDA's Nºs 2016 / 1375037; 2017 / 1477130; 

2018 / 1663525 e 2019 / 1873134. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.43.026.0276.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.138,55- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010741-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:20:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ALVES DA SILVA CPF Nº 072.235.527-00 - 

CONTRIBUINTE 8573. CDA's Nºs 2016 / 1300941 2017 / 1502053 2018 / 

1596296 2019 / 1797627 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.45.056.0776.001. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.805,80- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

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 
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(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

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 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010798-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES ANTUNES 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 1010798-96.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:20:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVANILDES ANTUNES FERNANDES CPF Nº 

839.457.411-49 - CONTRIBUINTE 7180. CDA's Nºs 2016 / 1316916; 2017 / 

1464171; 2018 / 1596140 e 2019 / 1902571. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.21.022.0053.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.214,64 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

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 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010838-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 17:19:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ ALBERTO DE AQUINO NUNES CPF Nº 

284.341.611-68 - CONTRIBUINTE 398632. CDA Nº 2016 / 1344650 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.33.023.0288.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.952,18- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 338 de 535



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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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.41.021.0297.003. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.324,68- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada 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 1010760-84.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 15:34:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA CPF Nº 

040.783.221-15 - CONTRIBUINTE 273022. CDA's Nºs 2016 / 1293473; 

2017 / 1507438; 2018 / 1661570 e 2019 / 1796516. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.42.026.0237.001. VALOR DA CAUSA: R$ 9.712,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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 
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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 - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010809-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENNON PASTRO (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 1010809-28.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/03/2020 16:36:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LENNON PASTRO CPF Nº 028.424.451-12 - 

CONTRIBUINTE 734784159. CDA's Nºs 2016 / 1283014; 2017 / 1457668 e 

2018 / 1720086. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.31.032.0383.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.345,62- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 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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JOSINEIA LOMBARDI MARTINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025845-16.2009.8.11.0041 – 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.
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Certifico que o Processo nº 0039148-97.2009.8.11.0041 – 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.
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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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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & VENDRAMIN LTDA - ME (EXECUTADO)

SERGIO REMI VENDRAMIN (EXECUTADO)

GERSON FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036240-67.2009.8.11.0041 – 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 
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR PESSOA FILHO (EXECUTADO)

V P FILHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015728-34.2007.8.11.0041 – 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: 0010140-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE ALVES DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

ELIZETE ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010140-36.2013.8.11.0041 – 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.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047753-27.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MARQUES RODRIGUES (EXECUTADO)

VICTORIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CONCEICAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047753-27.2012.8.11.0041 – 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: 0039826-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMP TOSHIBA AMAZONAS SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039826-73.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0011372-40.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRATOFARMA PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011372-40.2000.8.11.0041 – 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: 0022327-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAFERRO COM IMP E EXP DE FERRO E ACO LTDA (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO PIRAJA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

ANTONIO GALDINO PIRAJA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022327-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0012931-65.2019.8.11.0041

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

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A OAB - 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0012931-65.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 
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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: 0015911-15.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C J DE ARAUJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015911-15.2001.8.11.0041 – 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: 0004024-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPUANO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN DORNELAS OAB - MT155388-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004024-43.2015.8.11.0041 – 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: 0036255-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GOMES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

THIAGO DE SOUZA REZENDE (EXECUTADO)

SOBERANA TRANSPORTES DE TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ELZIMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

ANA MARCIA MACHADO DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036255-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0021209-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA CESTARI LIMA VIEIRA (EXECUTADO)

MOVELEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LAURA CESTARI LIMA VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021209-94.2015.8.11.0041 – 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 

FISCAL

Processo Número: 0014757-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE SILVA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

CLAUDETE SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014757-44.2010.8.11.0041 – 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: 0015177-20.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO BUENO (EXECUTADO)

TRANSMIL-TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA LTDA 

(EXECUTADO)

ANISIO BUENO JUNIOR (EXECUTADO)

JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

BALTAZAR JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT18030-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015177-20.2008.8.11.0041 – 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: 0038199-34.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038199-34.2013.8.11.0041 – 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: 0005843-25.2009.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INNOVA DECORACAO E ILUMINACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PRISCILA ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005843-25.2009.8.11.0041 – 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: 0014308-52.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014308-52.2011.8.11.0041 – 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: 0041174-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GPS OESTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041174-29.2013.8.11.0041 – 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: 0012947-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR PAULO HAUSCHILDT (EXECUTADO)

HAUSCHILDT & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

WALMIR FRANCISCO HAUSCHILDT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012947-58.2015.8.11.0041 – 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: 0018453-30.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C J I SOUTILHA COMERCIO (EXECUTADO)

CELSO JOSE INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018453-30.2006.8.11.0041 – 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: 0014289-80.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHIRLE PAULINA DE SOUZA (EXECUTADO)

C P DE SOUZA FARMACIA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014289-80.2010.8.11.0041 – 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: 0035373-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA MARQUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035373-69.2012.8.11.0041 – 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: 0025715-50.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILTON RODRYGO DA SILVA (EXECUTADO)

MIRIAN SIENDRA SYRTOLI (EXECUTADO)

LEANDRO HENRIQUE DA SILVA NEVES (EXECUTADO)

LH DA SILVA NEVES & CIA LTDA ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025715-50.2014.8.11.0041 – 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: 0024870-86.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ZAGONEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024870-86.2012.8.11.0041 – 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: 0014566-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA (EXECUTADO)

RICARDO KNOEPFELMACHER (EXECUTADO)

LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE (EXECUTADO)

JULIO CESAR PINTO (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO (EXECUTADO)

OI S/A (EXECUTADO)

FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO (EXECUTADO)

ALEX WALDEMAR ZORNIG (EXECUTADO)

ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014566-91.2013.8.11.0041 – 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: 0027587-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FARIA RIBEIRO (EXECUTADO)

GRATIE OTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

DIRCELI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027587-42.2010.8.11.0041 – 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: 0016618-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016618-65.2010.8.11.0041 – 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: 0024897-11.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

VIACAO ELDORADO LTDA (EXECUTADO)

LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024897-11.2008.8.11.0041 – 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: 0005040-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO (EXECUTADO)

LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE (EXECUTADO)

ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

OI S/A (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO (EXECUTADO)

JULIO CESAR PINTO (EXECUTADO)

PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL (EXECUTADO)

RICARDO KNOEPFELMACHER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005040-32.2015.8.11.0041 – 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: 0046880-27.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.L. RUPPENTHAL COMERCIO (EXECUTADO)

ANDRE LUIS RUPPENTHAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046880-27.2012.8.11.0041 – 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: 0016466-17.2010.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR ANTONIO FRANCISCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016466-17.2010.8.11.0041 – 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: 0030806-63.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEILA MARTA MENDES LOPES (EXECUTADO)

INTERCOMM ELETRONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

SANDRO WESLEY DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030806-63.2010.8.11.0041 – 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: 0030524-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRONICA MUSICAL LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE RENATO DE MOURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030524-25.2010.8.11.0041 – 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: 0003450-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMAR BRAATZ DE MORAIS (EXECUTADO)

SEBASTIAO AQUINO NUNES DE BARROS (EXECUTADO)

PRAINHA CENTER COUROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003450-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0024419-71.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO A .D ALKIMIN JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024419-71.2006.8.11.0041 – 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: 0014993-79.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARTIUS HOLANDA BEZERRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014993-79.1999.8.11.0041 – 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: 0006952-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE QUEIROZ - ME (EXECUTADO)

MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006952-35.2013.8.11.0041 – 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: 0004736-87.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEGAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004736-87.2002.8.11.0041 – 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: 0006676-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE RIBEIRO (EXECUTADO)

E. J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA - ME (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0006676-04.2013.8.11.0041 – 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: 0044526-29.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LOOK COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DENISE MARIA SOARES SEIDLER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044526-29.2012.8.11.0041 – 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: 0021023-18.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BAHAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES (EXECUTADO)

MARCELLA MOURA DE ARAUJO REYES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021023-18.2008.8.11.0041 – 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: 0012302-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARANHO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARANHO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012302-33.2015.8.11.0041 – 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: 0011579-19.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011579-19.2012.8.11.0041 – 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: 0008852-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZELY DE ANDRADE SILVA (EXECUTADO)

A DE ANDRADE SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008852-58.2010.8.11.0041 – 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: 0012961-57.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MC MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LAURA MIDORI MIYAGAWA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

EDILENE CORBELINO MIYAGAWA (EXECUTADO)

ROBERTO YUTAKA MIYAGAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012961-57.2006.8.11.0041 – 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-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021112-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPGRAOS COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS GARCIA JUNIOR (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS GARCIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021112-94.2015.8.11.0041 – 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 

FISCAL

Processo Número: 0008129-63.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANINE GASPAROTTO (EXECUTADO)

SIDNEY BLOS DIAS (EXECUTADO)

MARC BEAUTE PERFUMARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008129-63.2015.8.11.0041 – 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: 0009669-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO AMARAL & AMARAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL (EXECUTADO)

LUANA DO PRADO AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009669-25.2010.8.11.0041 – 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: 0007599-40.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAMES VALADARES MATTAR (EXECUTADO)

CHAMES VALADARES MATTAR - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007599-40.2007.8.11.0041 – 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: 0027596-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GISELE MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

MATILDE MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19934-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027596-04.2010.8.11.0041 – 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: 0002261-13.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SO FEIJAO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002261-13.1992.8.11.0041 – 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: 0038202-86.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038202-86.2013.8.11.0041 – 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: 0003598-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON COSTA KAZIUK (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003598-02.2013.8.11.0041 – 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: 0008146-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

ISMAEL JESUS DE PROENCA (EXECUTADO)

ROSELI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008146-02.2015.8.11.0041 – 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: 0044611-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO WESLEY DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

INTERCOMM ELETRONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

ONEILA MARTA MENDES LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044611-44.2014.8.11.0041 – 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: 0026108-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO DINAMICA - COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

JOSUE PAES DE PROENCA (EXECUTADO)

EROTIDES MENDES DE PROENCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026108-14.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0010534-48.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVANI DA SILVA BOMFIM (EXECUTADO)

M S SILVA BOMFIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010534-48.2010.8.11.0041 – 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: 0027632-46.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

J. CARLOS DA SILVA CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027632-46.2010.8.11.0041 – 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: 0020422-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA (EXECUTADO)

F. PEREIRA - SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020422-65.2015.8.11.0041 – 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: 0009716-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

O ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009716-33.2009.8.11.0041 – 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: 0008043-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

DIEGO DE ALMEIDA & ANDRADE LTDA (EXECUTADO)

CAROLINE MESQUITA GONCALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008043-68.2010.8.11.0041 – 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: 0037318-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

GUILHERME DE MENDONCA (EXECUTADO)

GUSTAVO DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037318-23.2014.8.11.0041 – 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: 0010492-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINIL MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

J M DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010492-23.2015.8.11.0041 – 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: 0008121-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANINE GASPAROTTO (EXECUTADO)

MARC BEAUTE PERFUMARIA LTDA (EXECUTADO)

SIDNEY BLOS DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008121-86.2015.8.11.0041 – 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: 0016081-98.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO MONTE (EXECUTADO)

GESSY MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016081-98.2012.8.11.0041 – 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: 0044543-65.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS (EXECUTADO)

MT EXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

BIANCA LIZ MADRUGA VARGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044543-65.2012.8.11.0041 – 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: 0031093-94.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA KOMAR BRANCO (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA KOMAR BRANCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031093-94.2008.8.11.0041 – 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: 0039813-16.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CLARO BECHER PAES (EXECUTADO)

P C BECHER PAES - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039813-16.2009.8.11.0041 – 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: 0010904-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LUIZ VALIATI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010904-46.2018.8.11.0041 – 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: 0012559-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PADARIA AMERICA LTDA - ME (EXECUTADO)

THIAGO SILVEIRA (EXECUTADO)

RICARDO LIMA VERDE MIRANDA GUIMARAES (EXECUTADO)

CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012559-58.2015.8.11.0041 – 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: 0011344-23.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

WALTER FERNANDES (EXECUTADO)

WL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011344-23.2010.8.11.0041 – 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: 0014240-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

RODRIGO IAFELICE DOS SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO CARLOS RAMOS (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO WANZUIT (EXECUTADO)

ROLANDO MARTINS (EXECUTADO)

NILS BJELLUM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014240-63.2015.8.11.0041 – 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: 0010719-38.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMACOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

SINOMAR MARTINS CAMARGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010719-38.2000.8.11.0041 – 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: 0005057-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICA MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

WILMA MOSCA CORREA (EXECUTADO)

PEDRO SEBASTIAO ALVES PIRES (EXECUTADO)

IRACEMA ALCE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005057-44.2010.8.11.0041 – 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: 0027144-91.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. MONTEIRO CAMPOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027144-91.2010.8.11.0041 – 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: 0005596-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

MERCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (EXECUTADO)

RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO (EXECUTADO)

NECY MARIA ALVES (EXECUTADO)

KEITA SAKAI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005596-10.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0017146-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

MAURO SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017146-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0017515-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)
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ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017515-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0032931-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

B E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032931-04.2010.8.11.0041 – 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: 0005506-12.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XEROX DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005506-12.2004.8.11.0041 – 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: 0009567-37.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS TORRES RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

IZAIAS TORRES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009567-37.2009.8.11.0041 – 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: 0033745-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033745-11.2013.8.11.0041 – 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: 0030305-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR MARCONATO JUNIOR (EXECUTADO)

ELETROJUNIOR PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOECY ANGELICA DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030305-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0016621-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAMARGO NETO - ME (EXECUTADO)

JOAO CAMARGO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016621-44.2015.8.11.0041 – 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: 0034751-92.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. DE SOUZA & J. A. PEIXOTO LTDA (EXECUTADO)

LIDIANE DE SOUZA PRUDENTE (EXECUTADO)

JOSE ALESSANDRO PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034751-92.2009.8.11.0041 – 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: 0031161-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

NORIVALDO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANEFLEX ESTOFADOS DA AMAZONIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031161-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0018158-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAMARGO NETO (EXECUTADO)

MUNDO DOS BRINQUEDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

TANIA REGINA LUZ MONTEIRO CAMARGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018158-75.2015.8.11.0041 – 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: 0029420-61.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABININI INCORPORADORA E CONSTRUTORA VIX LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARCELO POVOA SPOSITO (EXECUTADO)

MAGDA REGINA NASSER (EXECUTADO)

GERMANO AUGUSTO DA FONSECA RIBEIRO (EXECUTADO)

AUDENIZIR JOSE TEIXEIRA (EXECUTADO)

LUIZ ALFREDO MORATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029420-61.2011.8.11.0041 – 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: 0041751-41.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HANI HAMED FARES (EXECUTADO)

MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES (EXECUTADO)

ADNAN ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041751-41.2012.8.11.0041 – 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: 0018143-14.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANIL SUZANA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MULTI PEDRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DAS GRASSAS ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018143-14.2012.8.11.0041 – 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: 0030948-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES (EXECUTADO)

ADNAN ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

HANI HAMED FARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030948-28.2014.8.11.0041 – 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: 0010947-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DAMASCENO DA SILVA (EXECUTADO)

NOVA GESTAO COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

SIRANE LATORRACA DE BRITO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010947-85.2015.8.11.0041 – 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: 0009619-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADER J S CARMO - ME (EXECUTADO)

JADER JUNIOR SILVA DO CARMO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0009619-23.2015.8.11.0041 – 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: 0003362-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIEBES COMERCIO E ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

ELI NIEBES MOREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003362-55.2010.8.11.0041 – 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: 0037312-31.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA MORAES ALVES DUARTE (EXECUTADO)

ALEXANDRA MORAES ALVES DUARTE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037312-31.2005.8.11.0041 – 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: 0008535-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO STEFANINI DA COSTA (EXECUTADO)

CBE- INDUSTRIA GRAFICA DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

WELIGTON REZENDE TELES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008535-84.2015.8.11.0041 – 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: 0033907-45.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

HAMILTON CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

ALCEU LEITE DOS SANTOS (EXECUTADO)

GENTIL SOUZA (EXECUTADO)

VALERIA BATISTA REZENDE (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS MEDINA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033907-45.2009.8.11.0041 – 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: 0013116-26.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO ROSSETTI - ME (EXECUTADO)

ELIO ROSSETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013116-26.2007.8.11.0041 – 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: 0022903-06.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONWOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CLOVIS JOSE VASATA (EXECUTADO)

OBERDAN JOSE VASATA (EXECUTADO)

SEDENIR CRISTIANO VASATA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022903-06.2012.8.11.0041 – 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: 0025841-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J L MARTINI - ME (EXECUTADO)

JOSINEIA LOMBARDI MARTINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025841-76.2009.8.11.0041 – 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: 0036295-18.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DAMASCENA-INDUSTRIA - ME (EXECUTADO)

ADRIANE LUIZ DAMASCENA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036295-18.2009.8.11.0041 – 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: 0021646-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA VERDE NETO & CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021646-77.2011.8.11.0041 – 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: 0038089-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA PAULA RIBEIRO (EXECUTADO)

A P R BORGES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038089-69.2012.8.11.0041 – 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: 0031019-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031019-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0045433-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LYRA RODRIGUES (EXECUTADO)

JOSE LYRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045433-04.2012.8.11.0041 – 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: 0009496-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009496-25.2015.8.11.0041 – 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: 0036019-84.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO LEMES PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

L L P LEITE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036019-84.2009.8.11.0041 – 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: 0016058-55.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE DA SILVA (EXECUTADO)

MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO (EXECUTADO)

ESMERALDO FREITAS SILVEIRA (EXECUTADO)

FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016058-55.2012.8.11.0041 – 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: 0015995-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE FATIMA ALBERTASSI (EXECUTADO)

MARLENE DE FATIMA ALBERTASSI - ME (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0015995-25.2015.8.11.0041 – 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: 0021072-59.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA MARIA RIBEIRO PIMENTA (EXECUTADO)

D'OURO IMPORTACAO, EXPORTACAO, LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA - ME (EXECUTADO)

SANDRA CRISTINA AVANCI RIBEIRO DE BRITTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021072-59.2008.8.11.0041 – 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: 0013002-97.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA MATO GROSSO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013002-97.2001.8.11.0041 – 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: 0010426-68.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PAULINO MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010426-68.2000.8.11.0041 – 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: 0015603-61.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA POENTE LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO GONCALVES (EXECUTADO)

JOCELITO SPEROTTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015603-61.2010.8.11.0041 – 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: 0009618-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DE SENE FARIA (EXECUTADO)

M.C. DE SENE FARIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009618-38.2015.8.11.0041 – 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: 0016089-75.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO AUGUSTO DA FONSECA RIBEIRO (EXECUTADO)

FABININI INCORPORADORA E CONSTRUTORA VIX LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MAGDA REGINA NASSER (EXECUTADO)

LUIZ ALFREDO MORATO (EXECUTADO)

MARCELO POVOA SPOSITO (EXECUTADO)

AUDENIZIR JOSE TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016089-75.2012.8.11.0041 – 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 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031386-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031386-88.2013.8.11.0041 – 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: 0018131-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. B. ROLAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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EDILON JANUARIO DE MELO (EXECUTADO)

HERDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FRANCISCO DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

MANOEL DIAS FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018131-92.2015.8.11.0041 – 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: 0012544-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA NASCIMENTO CARULLA (EXECUTADO)

FERCOMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012544-89.2015.8.11.0041 – 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: 0031017-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EFEITO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA DURANTE (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO BALDIN (EXECUTADO)

CASSIO FERREIRA LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031017-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0001220-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUCIANA HAYASHIDA (EXECUTADO)

RICARDO AKIYOSHI HAYASHIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001220-73.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0002046-03.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L C BARCELOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI VIDROS COM DE VIDROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002046-03.1993.8.11.0041 – 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: 0031017-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BALDIN (EXECUTADO)

EFEITO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

CASSIO FERREIRA LOPES (EXECUTADO)

VANESSA DURANTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031017-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0047454-50.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NICOLAU (EXECUTADO)

MAURICIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NICOLAU & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047454-50.2012.8.11.0041 – 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: 0024037-15.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE MARRET - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024037-15.2005.8.11.0041 – 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.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014706-33.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES PESSOA EREIRA (EXECUTADO)

MARIA DAS DORES PESSOA EREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014706-33.2010.8.11.0041 – 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: 0008719-94.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE MARRET - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008719-94.2002.8.11.0041 – 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: 0007502-16.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007502-16.2002.8.11.0041 – 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: 0012735-52.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE MARRET - ME (EXECUTADO)

PIERRE MARRET (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012735-52.2006.8.11.0041 – 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: 0017831-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

G. D. MOURA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017831-33.2015.8.11.0041 – 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: 0031603-10.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE MARRET (EXECUTADO)

PIERRE MARRET - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031603-10.2008.8.11.0041 – 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: 0021366-14.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIRLEI AQUINO DA SILVA (EXECUTADO)

ORIBEL AQUINO DA SILVA (EXECUTADO)

AUTO ESCOLA EXATA LTDA ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021366-14.2008.8.11.0041 – 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: 0038829-27.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038829-27.2012.8.11.0041 – 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: 0000256-27.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAQUIPLACAS INDUSTRIA DE MAQUINAS DE PELICULAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RAQUEL GODOY (EXECUTADO)

LUIZ FLAVIO ECKERT (EXECUTADO)

EBERSON CARLOS PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000256-27.2006.8.11.0041 – 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: 0019961-88.2018.8.11.0041

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

ITAU UNIBANCO S/A OAB - 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0019961-88.2018.8.11.0041 – 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: 0030408-87.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.C.M. HARAOUI (EXECUTADO)

LARISSA CAMPOS MACEDO HARAOUI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030408-87.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0013008-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO TAVARES DE MENEZES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013008-16.2015.8.11.0041 – 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: 0045778-67.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RSB SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LIMITADA - ME 

(EXECUTADO)

RIVALDO SAMPAIO BARBOSA (EXECUTADO)

VALDNEY SAMPAIO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045778-67.2012.8.11.0041 – 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: 0020826-24.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO GOMES DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020826-24.2012.8.11.0041 – 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: 0039283-07.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCO DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FERNANDA COELHO DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

MARCOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039283-07.2012.8.11.0041 – 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: 0018912-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISI MARA DE LIMA (EXECUTADO)

TORNEARIA UNIAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ERIVANALDO JOSE GARCIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018912-17.2015.8.11.0041 – 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
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Processo Número: 0011127-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JUNIOR GUEDES (EXEQUENTE)

MARIZE ANGST GUEDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011127-62.2019.8.11.0041 – 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: 0016111-36.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO FRANCISCO MODOLO (EXECUTADO)

OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016111-36.2012.8.11.0041 – 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: 0031880-89.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVIO MIRANDA (EXECUTADO)

MINAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

HELDER MIRANDA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031880-89.2009.8.11.0041 – 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: 0027461-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DAS BIJOUTERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CRIS ARICLE MONTEIRO DE BARROS HERRERA (EXECUTADO)

NOEMIA LUZ MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027461-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

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: 0038375-47.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES (EXECUTADO)

KARYNNE ARJONA UMENO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO FERREIRA NUNES (EXECUTADO)

TONINHO PREGOS E PARAFUSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038375-47.2012.8.11.0041 – 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: 0007531-42.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007531-42.1997.8.11.0041 – 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: 0039815-83.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINEZ & RIGAO LTDA (EXECUTADO)

SONIA MARIA GONCALVES DOS ANJOS MARTINEZ (EXECUTADO)

JOSE FRANCISCO RIGAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039815-83.2009.8.11.0041 – 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: 0003876-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE XAVIER VIEIRA (EXECUTADO)

ANHANGUERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO XAVIER VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003876-08.2010.8.11.0041 – 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.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001226-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA SAID VELASQUEZ (EXECUTADO)

EDINEI SUCKOW (EXECUTADO)

LUMITEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001226-80.2013.8.11.0041 – 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: 0036094-65.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AW-ADTEL ADMINISTRACAO EMPRESARIAL DE LISTAS TELEFONICAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036094-65.2005.8.11.0041 – 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: 0021143-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY MILITAO DA ROCHA (EXECUTADO)

RONY MILITAO DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021143-17.2015.8.11.0041 – 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: 0006165-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDORADO COMERCIO E PRETACAO DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006165-35.2015.8.11.0041 – 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: 0032847-37.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISCOM COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA 

(EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032847-37.2009.8.11.0041 – 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: 0000367-11.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AW-ADTEL ADMINISTRACAO EMPRESARIAL DE LISTAS TELEFONICAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000367-11.2006.8.11.0041 – 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: 0052896-26.2014.8.11.0041

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

BANCO ITAULEASING S.A. OAB - 49.925.225/0001-48 (REPRESENTANTE)

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0052896-26.2014.8.11.0041 – 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: 0009260-49.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

BR COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS RODRIGUES ALVES FILHO (EXECUTADO)

REJANE BORTOLETO ROCHA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009260-49.2010.8.11.0041 – 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: 0006695-54.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXECUTADO)

MARLENE LAVERDE CANOVA (EXECUTADO)

MAURILIO CANOVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0006695-54.2006.8.11.0041 – 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: 0045580-30.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MACHADO ESTEVES FALCAO (EXECUTADO)

JULIANA FALCAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045580-30.2012.8.11.0041 – 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: 0014577-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA DE FRANCA & SILVA & CIA LTDA (EXECUTADO)

ODELMIRO FERREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)

DANIEL MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

EDNA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HUGO JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014577-28.2010.8.11.0041 – 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: 0018917-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SOARES DA CUNHA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO (EXECUTADO)

ASSUNCAO - COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018917-39.2015.8.11.0041 – 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-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0027505-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0027505-35.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0017589-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI MARA CRAICI (EXECUTADO)

CRAICI & CRAICI LTDA - ME (EXECUTADO)

JUSSARA CRAICI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017589-74.2015.8.11.0041 – 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: 0014267-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIAS PANDA LTDA (EXECUTADO)

JUAREZ JORGE BUDIB (EXECUTADO)

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014267-46.2015.8.11.0041 – 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: 0039220-79.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO (EXECUTADO)

M. B. F. BOGO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DAMIN OAB - MT8111-O (ADVOGADO(A))

RONALDO COELHO DAMIN OAB - MT10781-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que o Processo nº 0039220-79.2012.8.11.0041 – 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: 0006790-65.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A E COSTA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006790-65.1998.8.11.0041 – 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: 0021848-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA GOIS FERREIRA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE MOVEIS GOISFER LTDA - ME (EXECUTADO)

RAVILSON FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021848-64.2005.8.11.0041 – 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: 0044542-80.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT EXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS (EXECUTADO)

BIANCA LIZ MADRUGA VARGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044542-80.2012.8.11.0041 – 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: 0032684-18.2013.8.11.0041

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 0032684-18.2013.8.11.0041 – 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: 0007755-57.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BRUM & CIA LTDA (EXECUTADO)

NELSON BRUM (EXECUTADO)

VILMA BRUM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007755-57.2009.8.11.0041 – 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: 0018945-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PUBLIO PAES DE BARROS JUNIOR (EXECUTADO)

P. PAES DE BARROS JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018945-07.2015.8.11.0041 – 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: 0012906-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR WENDER FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

J W FERREIRA DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012906-91.2015.8.11.0041 – 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: 0046882-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

C A MELLIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI (EXECUTADO)

JAIRO ANTONIO MELLIM (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0046882-94.2012.8.11.0041 – 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: 0011741-24.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FIRMINO DE SOUZA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANAENSE LTDA (EXECUTADO)

JOSE FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011741-24.2006.8.11.0041 – 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: 0019185-40.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXATA LTDA ME (EXECUTADO)

ORIBEL AQUINO DA SILVA (EXECUTADO)

ODIRLEI AQUINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019185-40.2008.8.11.0041 – 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: 0021440-39.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELITA DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

OMEGA DESIGN LTDA (EXECUTADO)

RUTHNALVA DIAS SANTOS REZENDE (EXECUTADO)

NILCE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021440-39.2006.8.11.0041 – 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: 0004474-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004474-83.2015.8.11.0041 – 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: 0032626-88.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMI ALCANTARA DA SILVA (EXECUTADO)

A A DA SILVA CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032626-88.2008.8.11.0041 – 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: 0015692-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA CRISTIANA ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

GETULIO FERNANDO ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

PISORAMICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

GETULIO FRANCISCO VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015692-84.2010.8.11.0041 – 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: 0038343-42.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

MAURO SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038343-42.2012.8.11.0041 – 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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001586-78.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO FALLETTI OAB - SP83341-O (ADVOGADO(A))

MARISA LOJAS S.A. OAB - 61.189.288/0001-89 (REPRESENTANTE)

MARISA LOJAS S.A. OAB - 61.189.288/0104-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0001586-78.2014.8.11.0041 – 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: 0003853-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA (EXECUTADO)

HILDA MARIA MENNA BARRETO DE BARROS (EXECUTADO)

PAULO CESAR GOMES (EXECUTADO)

JOSE RICARDO DE MELLO (EXECUTADO)

LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIO ARDENES DIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003853-62.2010.8.11.0041 – 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: 0009538-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA BEUX TROMBETTA (EXECUTADO)

BEUX PECAS E MOTORES LTDA (EXECUTADO)

ISABELA CAROLINA BEUX (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009538-50.2010.8.11.0041 – 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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048675-63.2015.8.11.0041

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

Carolina Davoglio de Arruda OAB - MT16501-B (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. OAB - 59.438.325/0001-01 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0048675-63.2015.8.11.0041 – 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: 0008044-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. SUEKANE - ME (EXECUTADO)

RICARDO SANTI SUEKANE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT14472-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008044-48.2013.8.11.0041 – 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: 0006192-91.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY CABREIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

MIKE DOS REIS BUENO (EXECUTADO)

CDT CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO EM INFORM - 

ME (EXECUTADO)

RAMAO DE SOUZA BALTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006192-91.2010.8.11.0041 – 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: 0008853-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA DISTRIBUIDORA DE CONVITES E BRINDES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUCIANE BEGOTTO DA SILVA (EXECUTADO)

BRAIAN CELSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008853-67.2015.8.11.0041 – 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: 0013402-14.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO DURLO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0013402-14.2001.8.11.0041 – 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: 0032734-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0032734-44.2013.8.11.0041 – 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: 0026788-33.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A P CAMPOS (EXECUTADO)

MARCELO ALEXANDRE PRUDENCIO CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026788-33.2009.8.11.0041 – 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: 0006304-80.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARNEIRO E MACHADO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006304-80.1998.8.11.0041 – 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: 0037328-09.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FITNESS SERVICE E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

ARACY MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

GERSON BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037328-09.2010.8.11.0041 – 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: 0009841-98.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIVINO DE FREITAS (EXECUTADO)

ZULMA MARIA DE FREITAS (EXECUTADO)

SIMONE DE FREITAS TOLEDO (EXECUTADO)

JOSE DIVINO DE FREITAS JUNIOR (EXECUTADO)

CENTRO NORTE BAZAR PET VET LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009841-98.2009.8.11.0041 – 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: 0013063-74.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ERNANDES PEREIRA PADILHA (EXECUTADO)

COMERCIAL SERRA NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

RONEI RODRIGUES MONTEIRO (EXECUTADO)

SEBASTIAO LUIS DE FARIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013063-74.2009.8.11.0041 – 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: 0010628-88.2013.8.11.0041

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 0010628-88.2013.8.11.0041 – 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: 0012662-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012662-36.2013.8.11.0041 – 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.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010892-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO REIMANN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FERRETTI OAB - MT27529/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR 

(IMPETRADO)

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE SENTENÇA Processo: 1010892-44.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: MÁRCIO REIMANN IMPETRADOS: COORDENADOR DE 

ARRECADAÇÃO e ASSESSOR CHEFE I AMBOS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA-MT Vistos. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MÁRCIO REIMANN, devidamente qualificado, em 

face de ato atribuído ao COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO e do 

ASSESSOR CHEFE I AMBOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE - SEMA-MT, com pedido de liminar consistente em “(...) 

suspender a exigibilidade do crédito não tributário inscrito na Certidão de 

Dívida Ativa de nº: 20193363456, oriundo do processo administrativo nº 

128504/2014 SEMA/MT, determinando-se o cancelamento/suspensão da 

referida CDA, possibilitando ao impetrante a emissão de CND – Certidão 

Negativa de Débitos perante a SEFAZ/MT”. No mérito, o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva administrativa, por conseguinte, o 

cancelamento dos atos administrativos referidos. Alternativamente, seja 

reconhecida a nulidade do procedimento centificatório adotado pela 

autoridade coatora. A parte impetrante sustenta que foi autuada em 

14.01.2014 pelo órgão ambiental estadual em razão de suposta prática de 

infração ambiental, sendo lavrado em razão disso o Auto de Infração n. 

131.776, com imposição da penalidade de multa no valor de R$274.000,00 

(duzentos e setenta e quatro mil reais) após decisão administrativa 

proferida em 08.07.2019 no âmbito no Processo Administrativo n. 

128.504/2014, resultando na inscrição em dívida ativa, conforme CDA n. 

20193363456. Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora 

impugna, alega: a) cerceamento de defesa; e b) prescrição da pretensão 

administrativa para apuração da infração ambiental. É o relatório. DECIDO. 

De plano, verifica-se a ocorrência da decadência do direito à ação 

mandamental a ensejar a improcedência liminar do pedido, com 

fundamento no art. 332, §1º do Código de Processo Civil. A respeito, 

preleciona o Enunciado n. 291, do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis: “Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 

331 e parágrafos e 332, §3º do CPC”. Dispõe o art. 23, da Lei n. 

12.016/2009: “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança 

extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, 

pelo interessado, do ato impugnado.” Sabe-se que o prazo decadencial, 

nas ações mandamentais, não se interrompe tampouco se suspende ou 

prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo 

final sem desvios ou intervalos. Nesse sentido, tem se manifestado o 

TJMT: “APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR DE 

MUNICÍPIO — LICENÇA-PRÊMIO — MARCO INICIAL — CIÊNCIA DO ATO 

IMPUGNADO — DECADÊNCIA — OCORRÊNCIA. Resta configurada a 

decadência se da ciência do ato impugnado, ultrapassado o prazo de 

cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança. 

Recurso não provido.” (TMT. Apelação n. 165512/2015. Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador LUIZ CARLOS DA 

COSTA. Julgado em 13-3-2018. Publicado em 22-03-2018). “MANDADO DE 

SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL - ART. 19, ADCT - LICENÇA 

PRÊMIO - INDEFERIMENTO - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - DECURSO DO 

PRAZO - ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009 - ACOLHIMENTO - SEGURANÇA 

DENEGADA. Ficou demonstrado nos autos a ocorrência da decadência 

tendo em vista que a decisão impugnada fora publicada em 19/08/2015 e o 

ajuizamento do mandamus se deu em 10/02/2016, após o decurso o prazo 

de previsto no artigo 23 da Lei Federal 12.016/2009.” (TJMT. MS n. 

20119/2016. Tribunal Pleno. Relatora Desembargadora CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA. Julgado em 10-11-2016. Publicado no DJE 

18-11-2016). No caso, a parte impetrante sustenta cerceamento de 

defesa nos autos do Processo Administrativo n. 128.504/2014, 

argumentando que “só não manejou o recurso cabível na 2ª Instância 

Administrativa por que não tomou ciência da decisão condenatória”. 

Argumenta que “sempre teve endereço certo e sabido, devidamente 

atualizado inclusive perante a fazenda estadual do MT, inexistindo 

qualquer justificativa plausível para que os Impetrados deixar de diligenciar 

nova tentativa de notificação”, situação que o impediu de apresentar 

recurso ao órgão ambiental superior. Pois bem. Sabe-se que o 

contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na 

Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser 

observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de 

infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da 

pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio. A Lei Estadual 

n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios 

que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim 

quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada 

para que seja considerada válida, estabelece: “Art. 4º A Administração 

Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, 

razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança 

jurídica. [...] Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus 

próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los 

por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório. 

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser 

convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na 

qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo 

a terceiros. [...] Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade 

dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do 

interessado. Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo 

normativo poderá ser resumida. [...]. Art. 38 No curso de qualquer 

procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas 

pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as 

seguintes regras: I - constitui ônus do requerente informar seu endereço 

para correspondência, bem como alterações posteriores; II - considera-se 

efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido 

pelo interessado; III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário 

se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor 

Encarregado certificará a entrega e a recusa; IV - quando o particular 

estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as 

intimações, salvo disposição expressa em contrario. Art. 39 A intimação 

deverá conter: [...] §1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no 

processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por 

outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. §2º - No 

caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio 

indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso. §3º - As intimações serão nulas quando 

feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do 

administrado supre sua falta ou irregularidade. Art. 40 O desatendimento à 

intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a 

renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento 

do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao 

interessado. Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo 

que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções 

ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, 

de seu interesse.” [sem destaque no original] Segundo o art. 98 da Lei 

Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): 

“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo 
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próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, 

observadas as disposições desta lei complementar”. [sem destaque no 

original] Atente-se, ainda, as disposições contidas no Decreto Estadual n. 

1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento 

de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a 

cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente-SEMA/MT), que passou a viger a partir de 1º-11-2013. A 

respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes 

dispositivos do Decreto Estadual n. 1.986/2013: “Art. 2º O procedimento 

para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de 

Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo 

assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim 

como os recursos administrativos inerentes. [...]. Art. 4 º A intimação do 

Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão 

dar-se-á das seguintes formas: I - pessoalmente; II - por seu 

representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV 

- por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido. § 1º 

Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus 

respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no 

próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas 

devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da 

SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de 

defesa. § 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável 

pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o 

agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso 

de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência. § 3º Na 

impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado 

Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as 

informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à 

apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras 

providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a 

autoria desconhecida. § 4º A intimação pessoal do representante legal 

será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio 

de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo 

da empresa que legitime a representação. § 5º Havendo representante 

legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no 

endereço deste. § 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao 

autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será 

contado da data da assinatura do Auto de Infração. § 7º A intimação feita 

por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida 

quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou 

pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo 

a data do recebimento do AR. § 8º Quando o comunicado dos CORREIOS 

indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como 

intimado. § 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos 

CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação 

de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela 

emissão da mesma promoverá a intimação por edital. § 10 . A intimação 

por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, 

considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após 

a publicação. [...]. Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora 

caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao 

Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - 

CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da 

decisão. [...]. Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será 

o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias. Art. 

39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa 

no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral 

do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação 

judicial cabível. [...]. Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído 

ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do 

processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.” [sem 

destaque no original] Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito 

que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, 

os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício 

integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os 

meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses. Para que tal 

direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário 

que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente 

cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, 

uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o 

princípio constitucional do devido processo legal. Infere-se da cópia do 

Processo Administrativo n. 128.504/2014 que acompanha a inicial 

mandamental, que a parte impetrante foi autuada em 14.01.2014 por 

desmatar a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da 

reserva legal, sem autorização da autoridade competente, sendo lavrado 

em razão disso o Auto de Infração n. 131.776. A respeito da aludida 

autuação, a parte impetrante foi notificada em 19.02.2014 via 

correspondência com aviso de recebimento, enviada para o endereço 

constante no banco de dados do órgão ambiental estadual, conforme 

consta do AR acostado à fl. 04, do processo administrativo. A Decisão 

Administrativa n. 1.283/SGPA/SEMA/2019 (fls. 10/11, do processo 

administrativo) foi homologada pela autoridade administrativa em 

15.08.2019 (fl. 11-v, do processo administrativo), sendo imposta à parte 

impetrante a penalidade de multa no valor de R$274.000,00 (duzentos e 

setenta e quatro mil reais) e a manutenção de embargo/interdição n. 

124.651/2014. Objetivando cientificar/notificar a parte impetrante a 

respeito da decisão acima mencionada, o órgão ambiental estadual 

expediu o Ofício n. 1.074/CAR/SEMA/2019 em 11.09.2019 (fl. 13, do 

processo administrativo), sendo encaminhado via correspondência com 

aviso de recebimento para o endereço informado no âmbito do Processo 

Administrativo n. 128.504/2014 – Rua Tupinambas, n. 53, apt. 102, Centro, 

Tenente Portela (RS), CEP 98.000-000 –, a qual foi devolvida contendo a 

observação de “Mudou-se”, conforme anotação constante à fl. 14v, do 

processo administrativo. Nesse sentido, a parte impetrante argumentou 

que já não residia há mais de 05 (cinco) anos no endereço supracitado, de 

modo que a SEMA/MT, ao invés de buscar outras alternativas para tentar 

localizar o seu endereço atualizado, de forma absolutamente precipitada, 

promoveu sua notificação via edital, por meio do Diário Oficial n. 27.609, 

publicado em 11.10.2019, a respeito da Decisão Administrativa n. 

1.283/SGPA/SEMA/2019 e a sua homologação, conforme se vê à fl. 15v, 

do processo administrativo. No entanto, é de responsabilidade do 

proprietário manter atualizados seus dados cadastrais junto ao órgão 

ambiental, de modo a possibilitar o correto envio de correspondência, 

situação não comprovada no presente mandamus. Dessa forma, vê-se 

que os argumentos e documentos colacionados pela parte impetrante não 

se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto produzidos 

contra processo administrativo que goza de presunção de veracidade de 

seus atos, no qual restou constatado que foi oportunizado o contraditório 

e a ampla defesa ao autuado, não restando caracterizado, de plano, 

qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de 

nulidade ou que apresente irregularidade. Nesses termos, conquanto 

tenha argumentado que somente tomou conhecimento dos atos 

impugnados em 27.12.2019, deflui dos autos do Processo Administrativo 

n. 128.504/2014 que a parte impetrante foi regularmente 

notificada/cientificada de todos os atos nele realizados, notadamente em 

relação à Decisão Administrativa n. 1.283/SGPA/SEMA/2019 e a sua 

homologação, efetivada mediante o Diário Oficial n. 26.886, publicado em 

11.10.2019, sendo, portanto, este – 11.10.2019 – o marco inicial para a 

contagem do prazo decadencial para efeito de impetração da ação 

mandamental. Com efeito, operou-se, no caso, a extinção do direito de 

impetrar o mandado de segurança, eis que decorreu, entre 11.10.2019 e 

11.03.2020 – data do ajuizamento da presente ação mandamental – lapso 

temporal superior àquele previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. E, como 

se sabe, o prazo decadencial, que é preclusivo e improrrogável, não se 

submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de 

quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de 

modo contínuo. Por fim, registro por oportuno que a extinção do direito de 

impetrar a presente ação mandamental não afeta, tampouco compromete o 

direito material eventualmente titularizado pela parte impetrante – no caso, 

prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração 

ambiental –, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias 

ordinárias. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 487, II, DO 

CPC DE 2015 EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. COISA JULGADA 

MATERIAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO MANDADO DE SEGURANÇA. 

DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a 

decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do 

mandado de segurança é de mérito, nos termos do artigo 487 do Código 

de Processo Civil, a impedir o manejo de nova ação mandamental com 

base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na 
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hipótese, da coisa julgada material. 2. Consta dos autos que o Mandado de 

Segurança impetrado anteriormente à presente demanda foi extinto porque 

interposto fora do prazo de 120 dias. Desse modo, a extinção do 

processo com julgamento de mérito forma coisa julgada material, impedindo 

a discussão da questão no mesmo processo, bem como produz efeitos 

para fora do processo. 3. Ressalta-se que, como o acórdão recorrido 

extinguiu o processo sem análise do direito subjetivo vindicado, 

alicerçando-se na ocorrência de decadência, é possível ao recorrente 

rediscutir a matéria (reclassificação do candidato diante da anulação de 

questões do certame público) pela via ordinária. 4. Recurso Ordinário não 

provido.” (STJ. RMS 58529/BA. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN 

BENJAMIN. Julgado em 04-12-2018. Publicado no DJe em 06-6-2019). [sem 

destaque no original] Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei 

n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com 

resolução de mérito. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Não 

interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se, em 

seguida, a autoridade impetrada (CPC, art. 332, §2º) e o ESTADO DE 

MATO GROSSO e, inexistindo demais providências, arquivem-se. P.R.I.C. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Rodrigo 

Roberto Curvo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006265-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR GERMANO POLLES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE SENTENÇA Processo: 1006265-94.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: NESTOR GERMANO POLLES IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – 

SEMA/MT Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

NESTOR GERMANO POLLES, devidamente qualificado, em face de ato 

atribuído ao SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, com pedido de liminar, consistente em 

determinação para “o reconhecimento das nulidades do processo 

administrativo n. 691.681/2009, ante a ocorrência da prescrição 

quinquenal, lavratura do Auto de Infração por agente incompetente, 

ausência de relatório técnico e cerceamento de defesa e, sucessivamente 

requer seja determinado a abertura do prazo de 10 (dez) dias para o 

impetrante se manifestar quanto à possibilidade de agravamento 

identificada, anulando-se, por consequência, todos os atos posteriores, 

incluindo-se a decisão administrativa n. 1280/SGPA/SEMA/2019 que 

aplicou o agravamento, triplicando o valor da multa”. No mérito, pugna pela 

confirmação da pretensão liminar, com o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n. 120.450 de 

21.09.2009, ocorrida no Processo Administrativo n. 691.681/2009, 

subsidiariamente, a nulidade do referido processo em razão da lavratura 

do Auto de Infração por agente incompetente, ausência de relatório 

técnico e cerceamento de defesa. A parte impetrante sustenta que foi 

autuada em 21.09.2009 por agente de fiscalização do órgão ambiental 

estadual por suposta prática de infração ambiental, sendo lavrado, por 

conseguinte, o Auto de Infração n. 120.450, cuja responsabilidade 

administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 

691.681/2009, resultando na imposição da penalidade de multa no valor de 

R$ 446.411,05 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e onze 

reais e cinco centavos), após decisão proferida pela autoridade 

impetrada, homologada pela autoridade administrativa competente. Aduz 

que o ato coator perpetrado contra si “consubstanciou-se no Despacho n. 

1.091/SGPA/SEMA/2019, lavrado em 16/09/2019, pelo qual a ciência se 

deu somente em 18/10/2019 com o protocolo n. 516120/2019, quando o 

autuado apresentou-se nos autos”. A inicial encontra-se instruída com os 

documentos (id. 29221271, id. 29221272 pág. 01/02, id. 29221274 pág. 

01/37, id. 29221276 pág. 01/41, id. 29221278 pág. 01/47, id. 29221279 

pág. 01/52, id. 29221280 pág. 01/03). É o relatório. DECIDO. 1. 

FUNDAMENTO. De plano, verifica-se a ocorrência da decadência do direito 

à ação mandamental a ensejar a improcedência liminar do pedido, com 

fundamento no art. 332, §1º do CPC. A respeito, preleciona o Enunciado n. 

291 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Aplicam-se ao 

procedimento do mandado de segurança os arts. 331 e parágrafos e 332, 

§3º do CPC”. Dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009: “Art. 23. O direito de 

requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e 

vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 

Sabe-se que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se 

interrompe tampouco se suspende ou prorroga, de modo que, uma vez 

iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos. 

Nesse sentido, tem se manifestado o TJMT: “APELAÇÃO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — LICENÇA-PRÊMIO — MARCO 

INICIAL — CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO — DECADÊNCIA — 

OCORRÊNCIA. Resta configurada a decadência se da ciência do ato 

impugnado, ultrapassado o prazo de cento e vinte (120) dias para a 

impetração do mandado de segurança. Recurso não provido.” (TMT. 

Apelação n. 165512/2015. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 

Relator Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA. Julgado em 13-3-2018. 

Publicado em 22-03-2018). “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTÁVEL - ART. 19, ADCT - LICENÇA PRÊMIO - INDEFERIMENTO 

- PRELIMINAR - DECADÊNCIA - DECURSO DO PRAZO - ARTIGO 23 DA LEI 

12.016/2009 - ACOLHIMENTO - SEGURANÇA DENEGADA. Ficou 

demonstrado nos autos a ocorrência da decadência tendo em vista que a 

decisão impugnada fora publicada em 19/08/2015 e o ajuizamento do 

mandamus se deu em 10/02/2016, após o decurso o prazo de previsto no 

artigo 23 da Lei Federal 12.016/2009.” (TJMT. MS n. 20119/2016. Tribunal 

Pleno. Relatora Desembargadora CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA. Julgado em 10-11-2016. Publicado no DJE 18-11-2016). No 

caso, vê-se que a segurança pleiteada pela parte impetrante está 

fundamentada na Decisão Administrativa n. 1280/SGPA/SEMA/2019, 

datada de 08.07.2019 (id. 29221278 pág. 33/38), proferida em conjunto 

pela autoridade impetrada e pela analista de meio ambiente, ambos 

agentes públicos vinculados a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 

SEMA/MT, a qual foi homologada pela autoridade administrativa em 

15.08.2019 (id. 29221278 pág. 38), nos termos do art. 28 do Decreto 

Estadual n. 1.986/2013. Infere-se que a parte impetrante foi 

notificada/intimada de tais atos em 28.08.2019, via Diário Oficial do Estado 

n. 27.577 (id. 29221278 pág. 39/40), nos termos do art. 43, caput, do 

Decreto Estadual n. 1.986/2013. Desse modo, verifica-se que o lapso 

decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de 

segurança se encerrou em 28.12.2019. No entanto, a presente ação 

mandamental foi protocolizada somente em 13.02.2020, devendo, portanto, 

ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 

12.016/2009. Por fim, registro por oportuno que a extinção do direito de 

impetrar a presente ação mandamental não afeta, tampouco compromete o 

direito material eventualmente titularizado pela parte impetrante – no caso, 

cerceamento de defesa e prescrição da pretensão administrativa para 

apuração da infração ambiental havidos no âmbito do Processo 

Administrativo n. 632.285/2009 –, a quem fica assegurado, por isso 

mesmo, o acesso às vias ordinárias. Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 487, II, DO 

CPC DE 2015 EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. COISA JULGADA 

MATERIAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO MANDADO DE SEGURANÇA. 

DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a 

decisão que reconhece a decadência do direito de impetração do 

mandado de segurança é de mérito, nos termos do artigo 487 do Código 

de Processo Civil, a impedir o manejo de nova ação mandamental com 

base nos mesmos fatos e fundamentos, haja vista a incidência, na 

hipótese, da coisa julgada material. 2. Consta dos autos que o Mandado de 

Segurança impetrado anteriormente à presente demanda foi extinto porque 

interposto fora do prazo de 120 dias. Desse modo, a extinção do 

processo com julgamento de mérito forma coisa julgada material, impedindo 

a discussão da questão no mesmo processo, bem como produz efeitos 

para fora do processo. 3. Ressalta-se que, como o acórdão recorrido 

extinguiu o processo sem análise do direito subjetivo vindicado, 

alicerçando-se na ocorrência de decadência, é possível ao recorrente 

rediscutir a matéria (reclassificação do candidato diante da anulação de 
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questões do certame público) pela via ordinária. 4. Recurso Ordinário não 

provido.” (STJ. RMS 58529/BA. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN 

BENJAMIN. Julgado em 04.12.2018. Publicado no DJe em 06.6.2019). [sem 

destaque no original] 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento 

no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado 

de segurança, com resolução de mérito. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Não interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado, 

intimando-se, em seguida, a autoridade impetrada (CPC, art. 332, §2º) e, 

inexistindo demais providências, arquivem-se. P.R.I.C. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009712-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACMBARROS AGROPECUARIA E PARTIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE DESPACHO Processo: 1009712-90.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ACM BARROS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

REQUERIDO: COORDENADOR DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL Vistos. 

Cuida-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c com pedido de 

antecipação de tutela em caráter de urgência ajuizada por ACM BARROS 

AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor do 

COORDENADOR DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. É o relatório. 

DECIDO. De início, constata-se que o COORDENADOR DO CADASTRO 

AMBIENTAL RURAL, arrolado no polo passivo, não tem personalidade 

jurídica para defender-se em juízo, não possuindo capacidade exigida 

para figurar no polo passivo desta ação, o que é atribuído ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, 

assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente 

providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

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

sistema. (assinado digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005013-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOARES DOS REIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ CASTILHO MIRANDA OAB - MT25699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE Certidão de Diligência do Oficial de Justiça Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1005013-56.2020.8.11.0041 Impulsiono o feito para 

que o impetrante recolha a diligência do oficial de justiça, devendo ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 11 de março de 2020. Josias 

de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004171-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT13000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE DECISÃO Processo: 1004171-76.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS, qualificado nos autos, 

contra ato tido coator do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT, objetivando a 

concessão da medida liminar consistente na determinação para “que a 

autoridade coatora suspenda as penalidades atualmente vigentes em 

desfavor do impetrante (Embargo e Multa Pecuniária) em virtude da nítida 

prescrição intercorrente ocorrida no procedimento n. 626570/2014”. 

Houve o declínio da competência em favor desta Especializada do Meio 

Ambiente (id. 29390960). É o relatório. DECIDO. De início, imperioso 

destacar que para a correta indicação do polo passivo em Mandado de 

Segurança é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha 

competência necessária para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer 

cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos. Nesse sentido, 

entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome 

da pessoa jurídica a que esteja vinculada pratica efetivamente o ato 

impugnando, mas também quem detenha o poder de decisão para corrigir 

ou desfazer o ato administrativo. No caso, a parte impetrante indicou no 

polo passivo o SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT. Com efeito, o 

ato combatido é a omissão da análise do pedido de reconhecimento de 

prescrição protocolizado sob o n. 510957/2019 em 16-10-2019 (id. 

28719069), em razão do processo administrativo ter ficado por mais de 03 

(três) anos pendente de julgamento pelo CONSEMA. Assim, com 

fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte impetrante providencie a regularização do polo 

passivo da presente ação, indicando a pessoa física que, em nome da 

pessoa jurídica a que esteja vinculada, pratica efetivamente o ato 

impugnado, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, 

do artigo 321, do CPC/2015). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema (assinado digitalmente) 

Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007955-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES, MADEIRAS E ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB - MT21408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DEMA - DELEGACIA DO MEIO AMBIENTE 

DE MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE SENTENÇA Processo: 1007955-61.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES, MADEIRAS E 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP IMPETRADO: DELEGADO DE 

POLICIA CIVIL DA DEMA - DELEGACIA DO MEIO AMBIENTE DE MT CVistos. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CENTRAL MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÕES, MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, 

qualificadas nos autos, contra ato tido coator do DELEGADO DE POLÍCIA 

DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE, objetivando a 

concessão de medida liminar para determinar “a liberação do produto 

florestal inteiramente regular pertencente à impetrante, apreendido 

indevidamente, conforme descrito na Guia Florestal - GF3 nº. 694, Nota 

Fiscal n°. 719, DVPF3 n°. 460 e respectiva documentação correlata 

pertencente à carga”. No mérito, requer a concessão da segurança, 

ratificando a liminar vindicada. A impetrante sustenta, em síntese, que teve 

sua carga de madeira apreendida em 29-01-2020, por suspeita de 

divergência no produto florestal transportado. Houve o declínio da 

competência em favor desta Especializada do Meio Ambiente (id. 

29663269). É o relatório. DECIDO. Por meio do presente mandamus, as 

impetrantes objetivam a determinação para que a autoridade coatora 

restitua/libere parte da mercadoria (produto florestal) apreendida. Em 

análise dos documentos acostados à inicial (id. 29517112 pág. 06/10), 

verifica-se que o produto florestal foi apreendido, em razão da existência 

de divergências de volumetria e essência constatadas entre a carga 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 377 de 535



transportada e seus documentos autorizadores. Desse modo, constata-se 

que o instrumento processual escolhido não é adequado para a tutela 

pretendida. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 

Frise-se, que o Mandado de Segurança possui natureza 

residual/subsidiária, somente sendo cabível quando o direito líquido e certo 

alegado não puder ser tutelado por outros instrumentos processuais. 

Nesse sentido, preceitua o art. 5º, da Lei n. 12.016/2009. Confira-se: “Art. 

5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato 

do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 

independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba 

recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em 

julgado”. No caso, verifica-se que o produto florestal foi apreendido em 

razão da fiscalização de rotina efetivada por agentes públicos, sendo 

instaurado o competente Termo Circunstanciado de Ocorrência (id. 

29517112). Importante ressaltar, que o transporte de produto e 

subproduto florestal em desconformidade com as reais condições, torna 

inválida a documentação que o acoberta, ensejando, por conseguinte, a 

aplicação das penalidades previstas (civis, administrativas e penais). Com 

efeito, a narrativa das razões da impetrante, bem assim as informações 

descritas nos autos, dão conta do suposto cometimento de crime 

ambiental, situação que indica que a apreensão foi realizada de forma 

correta, dentro da estrita legalidade, configurando, em tese, o crime 

tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Desse modo, o 

Mandado de Segurança não se apresenta como instrumento processual 

adequado para tutelar o interesse da impetrante (liberação do produto 

florestal e do veículo apreendidos), notadamente porque foi apreendido 

por autoridade policial, existindo, portanto, instrumento próprio na esfera 

criminal, previsto no art. 120, do Código de Processo Penal. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso vem decidindo nesse sentido. 

Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MADEIRAS 

POR DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO 

AMBIENTE – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – 

PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA – 

INADEQUAÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO WRIT SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. Se a apreensão das 

mercadorias se deu na esfera criminal, o instrumento correto a ser 

utilizado é o incidente de restituição, previsto no art. 120 do Código de 

Processo Penal. Reconhecida, de ofício, a inadequação da via eleita, 

aplica-se o efeito translativo para extinguir o Mandado de Segurança sem 

resolução de mérito, e fica prejudicado o exame do mérito deste Agravo 

de Instrumento.” (RAI 77593/2010, Terceira Câmara Cível. Relator 

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. DJE em 11-1-2011). (sem 

destaque no original). Assim, tratando-se de madeira apreendida em face 

de suposta infração criminal, existindo procedimento próprio para sua 

liberação, o presente pedido de restituição/liberação não se apresenta 

como instrumento processual adequado, devendo o processo ser extinto, 

sem resolução do mérito. Diante do exposto, evidenciado o não cabimento 

do Mandado de Segurança na hipótese, INDEFIRO A INICIAL, com 

fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 10 

da Lei n. 12.016/09, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015. 

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se. Após, 

não havendo recurso voluntário, arquive-se com as baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema (assinado digitalmente) 

Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50179 Nr: 3609-29.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A, MRV PRIME PROJETOS MTB INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA TEIXEIRA MOSER 

- OAB:6357, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:76554/OAB-SP, LEANDRO A. 

S. GRILI - OAB:127005/SP

 Diante do exposto:2.1.JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração 

interpostos pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL 

MATO GROSSO às fls. 2.129/2.143 [...]..2.2.NÃO HOMOLOGO o Segundo 

Aditamento de acordo apresentado às fls. 2.177/2.180, figurando como 

acordantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, as 

empresas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME 

PROJETO MT B INCORPORAÇÕES SPE LTDA, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT) e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO 

GROSSO [...].2.3.DETERMINO que o valor entabulado a título de medida 

compensatória aos danos mencionados na inicial, no valor de 

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), [...]. ser destinado ao Fundo 

Municipal do Meio Ambiente (FMMA) de Cuiabá (MT).2.4.Considerando: [...]. 

2.4.1.DECLARO que as empresas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S/A e MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORAÇÕES SPE LTDA devem 

disponibilizar, ainda, a quantia de R$2.219.769,00 (dois milhões, duzentos 

e dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais), [...].2.5.DETERMINO 

a intimação das empresas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e 

MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORAÇÕES SPE LTDA para que 

disponibilizem a quantia de R$2.219.769,00 (dois milhões, duzentos e 

dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais) diretamente ao 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), [...]. em conta bancária a ser informada pelo 

ente público municipal nos termos do subitem 2.7.2.5.1.Em prestígio aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, [...], o valor referido no 

caput deverá ser depositado diretamente ao FMMA de Cuiabá, nos 

seguintes termos:2.5.1.1.27 (vinte e sete) parcelas, cada qual no valor de 

R$80.000,00 (oitenta mil reais);2.5.1.2.01 (uma) parcela, no valor de 

R$59.769,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove 

reais);2.5.1.3.Vencimento da primeira parcela em 25.3.2020, sendo que as 

demais deverão ser depositadas até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. 

[...].Cuiabá, 06 de março de 2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53336 Nr: 1771-17.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA CAVALCANTE DA 

SILVA MOURA - OAB:7553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do autor para impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56799 Nr: 3606-40.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AGNALDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33048 Nr: 659-81.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, JOAO 
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BATISTA DA SILVA, CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, GOLDEM GESTÃO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CORRÊA DA 

COSTA/ PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.978, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - 

OAB:OAB/MT 18.966

 Vistos.

Considerando a informação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) 

dando conta que o processo de revisão do Plano Diretor visando possível 

ampliação do perímetro urbano até a propriedade dos requeridos está 

previsto para ser concluído em julho do corrente ano (fls. 1664/1666), 

deixo, por ora, de analisar o pedido do MP (fl. 1666-v) e determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo e inexistindo eventuais manifestações, intime-se o autor 

para promover o seguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21468 Nr: 1348-38.2011.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA MARIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:24405/O

 Intimo a advogada, Elenice Shmidt Batista OAB 16790, do réu para 

apresentar alegações finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30797 Nr: 2258-89.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA, DALMI 

FERNANDES DEFANTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT

 Impulsiono a fim de intimar o executado para fornecer od dados bancário 

para levantamento do valor bloqueado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52774 Nr: 1465-48.2019.811.0082

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO FERRERI FILHO 

- OAB:85.984 RJ, SERGIO MACHADO TERRA - OAB:80.468/RJ, YURY 

MANOEL ARAUJO - OAB:201.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a suspensão da exigibilidade dos débitos relacionados a 

“Taxas de Licenciamento Ambiental” indicados nas Notificações 

Extrajudiciais datadas de 12.12.2018 (fls. 90-v/91), nos valores de R$ 

5.884.660,32 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e 

sessenta reais e trezentos e doze centavos) e de R$ 4.434.405,54 

(quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos), respectivamente, por conseguinte, 

que o requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) se abstenha de promover 

qualquer cobrança em relação aos referidos débitos, inclusive de realizar 

protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o 

julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de 

certidão positiva com efeitos de negativa.2.INTIME-SE o requerido para que 

cumpra a presente decisão.3.Efetivada a tutela cautelar ora deferida, 

INTIME-SE a parte requerente para que formule, nestes autos, o pedido 

principal no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 308), sob pena de 

cessação da eficácia da presente decisão (CPC, art. 309, inciso 

I).4.Formulado o pedido principal (item 3), INTIME-SE o requerido para que 

apresente sua respectiva resposta, no prazo contestacional (CPC, art. 

335, inciso III).5.Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação 

por vislumbrar, em sede de cognição sumária, a vedação contida no inciso 

II do §4º do art. 334 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53777 Nr: 1968-69.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ANTONIO MASTELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1002240-64.2020.8.11.0000, distribuído à Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do E. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação, 

tendo em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada (fls. 

194/195) bem resistem, neste momento, aos argumentos do agravante 

(fls. 197/202), mantendo, portanto, a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos.

2. Cumpra-se imediatamente a ordem superior que determinou a 

suspensão da eficácia da decisão agravada (fls. 209/210), 

comunicando-se as partes com urgência.

3. Em seguida, voltem-me os autos conclusos para sentença.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56903 Nr: 3667-95.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CINCO TE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALITA C. SEIDEL DOS SANTOS 

- OAB:20161/O, NIKOLLY F. F. SILVA - OAB:22.729/O, REGINALDO S. 

FARIA - OAB:7.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida por 

não evidenciar a probabilidade do direito sustentado.CITE-SE o ESTADO 

DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a 

citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §3º, 242, §3º e 

247, inciso III).Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em 

razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 05 de março de 

2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55881 Nr: 3170-81.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - 

OAB:7395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52774 Nr: 1465-48.2019.811.0082

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO FERRERI FILHO 

- OAB:85.984 RJ, SERGIO MACHADO TERRA - OAB:80.468/RJ, YURY 

MANOEL ARAUJO - OAB:201.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o fetio a fim de intimar o patrono da requerente para se 

manifestar sobre as petições retro, conforme item 3 de fls. 316-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42208 Nr: 2847-13.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCO BACHA BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ MONTI GOULART - 

OAB:191306/MG, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar 

vícios que invalidem o Auto de Infração n. 102.926 (fl. 155), lavrado em 

12.07.2006, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Não obstante a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de 

Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por 

apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou 

irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito 

baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha 

afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de 

Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º) de modo a permitir a adoção da 

equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem 

desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos 

nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC/2015.

Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da presente ação 

ordinária, bem como diante da sua curta duração, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 

R$20.384,70 (vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta 

centavos), montante correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da 

causa, com fundamento no art. 85, §8º c/c §2 º, incisos I, III e IV, todos, do 

CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 1744-34.2019.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY RENATA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3.498-B, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:20.498-A, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:41233, LARA PETRILLI COELHO 

DE SOUZA - OAB:19820/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: DIAS

 AUTOS Nº 263-89.2001.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GERONIVAL JESUS DE MATOS

INTIMANDO: GERONIVAL JESUS DE MATOS Filiação: Albina Maria de 

Matos, data de nascimento: 30/09/1954, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT.

FINALIDADE: Intimar o acusado GERONIVAL JESUS DE MATOS, para 

participar da sessão de julgamento, que será realizado no dia 18 de MAIO 

de 2020, às 13h30min, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6155.

a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, 

ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Ante a superveniência de pauta, 

designo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 18 de maio 

de 2020, às 13h30min.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANA 

ALBUQUERQUE DUTRA, digitei.

Cuiabá - MT, 11 de março de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: DIAS

 AUTOS Nº 1415-31.2008.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDENILSON SOUZA DA SILVA

INTIMANDO: EDENILSON SOUZA DA SILVA, Rg: 16418131 SSP MT 

Filiação: Atanasio Dias da Silva e Joacina Souza da Silva, data de 

nascimento: 13/09/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT.

FINALIDADE: Intimar o acusado ADENILSON SOUZA DA SILVA, para 

participar da sessão de julgamento, que será realizado no dia 19 DE MAIO 

DE 2020, ÀS 13H30MIN, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6155.

a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, 

ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Ante a superveniência de pauta, 

designo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 19 de maio 

de 2020, às 13h30min.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANA 

ALBUQUERQUE DUTRA, digitei.

Cuiabá - MT, 11 de março de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544079 Nr: 35398-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX, 

DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA, JORGECLEI MOTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB/MT 12803

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584827 Nr: 26846-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONES MIRANDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DRA. ANA KAROLINA BULHÕES - OAB/MT 11.257

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(a), 

mais precisamente para apresentar as Razões de Apelacao, no prazo 

legal, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525603 Nr: 17550-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DOS SANTOS SANTANA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Alexsandro dos Santos Santana da Silva, Rg: 27511642 

ssp MT Filiação: Alexsandro dos Santos Mendes e Neocy Santana da 

Silva, data de nascimento: 20/11/1999, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Oito de Janeiro, 69, Proximo Ao Amigao 

Autopeças, Bairro: Jardim Leblon, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 180, § 1°, §2°, do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 571771 Nr: 14682-84.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14682-84.2019.811.0042 (CÓDIGO: 571771) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ERIKO SEBASTIÃO DA 

SILVA MORAES Vistos. Em análise à Resposta à Acusação apresentada 

em favor do acusado, constato que os elementos apresentados não são 

suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na 

denúncia. Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da 

ilicitude do fato e da culpabilidade, tampouco causa extintiva da 

punibilidade, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento do 

aditamento da denúncia. Tendo em vista o aditamento da denúncia que 

modificou o crime imputado ao acusado, intime-se a defesa para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias quanto a necessidade de 

reinterrogatório do acusado, advirto que o silêncio será interpretado como 

ausência de interesse e consequentemente prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2020. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 454144 Nr: 31334-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:19.525

 PROCESSO Nº 31334-84.2016.811.0042 Cód. 454144

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que resta pendente as oitivas das 

testemunhas TAYLLA JORIANNE CARNEIRO GERALDES e WEVERTON 

KAIO DE SOUZA, bem como o interrogatório da Ré JAQUELINE ALMEIDA 

DE SOUZA.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.05.2020 às 14h00min.

Defiro cota ministerial de fls. 113/114 determinando que as testemunhas e 

acusada sejam intimadas nos endereços indicados pelo Parquet.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se a Ré estiver presa, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 04 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 574664 Nr: 17466-34.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO GONÇALVES DE QUEIROZ, 

EMANOEL FERREIRA GARCIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAÚJO BORGES - OAB:, RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAÚJO 

BORGES - OAB:4083

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 17466-34.2019.811.0042 (CÓDIGO: 574664)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: JUCELINO GONÇALVES DE QUEIROZ

 EMANOEL FERREIRA GARCIA DE ARAUJO

 Vistos.

 Considerando que o membro do Ministério Público pleiteou a aplicação de 

acordo de não persecução penal, postergo as análises referente às 

preliminares alegadas em sede de Resposta à Acusação para após as 

oitivas das partes em relação à proposta de acordo, designo o dia 

29/05/2020 Às 14h50min para proposta.

 Expeça-se o necessário para a audiência.

 Às providências.

 Cuiabá - MT,09 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 143573 Nr: 12145-67.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA, CRISTIAN 

CAMARGO DE ARRUDA, RONDINELI FURTADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - OAB:10394/MT

 AUTOS Nº: 12145-67.2009.811.0042 Cód. 143573

 Vistos,

Ante o trânsito julgado da sentença condenatória, expeçam-se os 

competentes mandados de prisão para início do cumprimento da pena e 

arquivem-se os autos, assim que adotadas as providências necessárias 

para tanto

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 de maraço de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348893 Nr: 9861-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON XAVIER DE LIMA, PRISCILA DAIANA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PRISCILA DAIANA TEIXEIRA, Cpf: 

01082289167, Rg: 1651735-0, Filiação: Irani Silva Teixeira e Roberto 

Carlos Aparecido Gonçalves, data de nascimento: 01/05/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 9241-1270. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 9861-47.2013 – CÓDIGO N. 

348893RÉUS: Ederson Xavier de Lima e Priscila Daiana Teixeira. Vistos, 

etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra Ederson Xavier de Lima e Priscila Daiana 

Teixeira.uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Codex.Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem Defesa Preliminar.Advirta os denunciados de que, em sua 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às 

suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário, nos termos do art. 396-A, CPP. O(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, 

deverá observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, 

indagando os acusados se eles pretendem constituir advogado ou 

desejam que lhes seja nomeado defensor público ou dativo para patrocina 

as suas defesas, caso em que deverão mencionar as razões pelas quais 

não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública que oficia neste juízo para exercer a defesa dos 

acusados, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.No que 

diz respeito ao pedido de restituição de fls. 142-143, acolho o parecer 

ministerial e defiro a restituição da corrente da pulseira à advogada 

subscritora do pedido: Ranielly G. Leite, mediante juntada de procuração 

nos autos, pois não verifiquei a outorga do mandato. Quanto a restituição 

da sacola com pijama, defiro a restituição somente para o proprietário, 

destinatário da nota fiscal de fl. 144: Sebastião Cezar Rodrigues Queiroz. 

Proceda-se à restituição com as cautelas de praxe. Observe-se que o 

acusado Ederson Xavier de Lima encontra-se preso na Penitenciária 

Central do Estado, por estar respondendo a outro processo em trâmite na 

9ª vara desta Comarca. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de março de 

2014.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 11 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599607 Nr: 40032-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT

 Intimação da defesa, acerca da continuação da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 13.04.2020 às 15h15min, no Fórum da 

Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 115781 Nr: 9899-69.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 
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COSTA - OAB:9437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, SIMONE AP. MENDES PEREIRA - OAB:5019

 Código TJ-MT: 115781

Acusado: Rafael Pereira Araújo.

Analisando atentamente os presentes autos, constato que:

No que se refere ao requerimento ministerial sobre ouvir o corréu Jonatan 

(fls. 170-172) e Jean (fls. 231-232), desnecessária decisão nesse 

sentido, já que foram ouvidos antes do processo ser desmembrado e não 

foram arrolados pelas Partes para que fossem reinquiridos.

Por se tratar de processo com réus presos e para não prejudicar a 

marcha processual, independente da manifestação das partes quanto a 

testemunha indica pelo Assistente da Acusação, designo o dia 13 de abril 

de 2020, às 13h15., para continuação da audiência de instrução e 

julgamento.

Em que pese os Reclamos do douto Assistente de acusação, observa que 

ele foi admitido como tal (fls. 169), antes do desmembramento dos autos, 

assim, não se falar que não precluiu seu direito.

 Todavia, como no processo criminal o que se busca é a verdade real, 

determino a intimação das Partes para que manifestem sobre o pedido do 

Douto Assistente de Acusação. Havendo manifestação favorável à 

inquirição da testemunha arrolada, expeça o necessário. Ao contrário, 

conclusos.

Notifiquem-se e requisitem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 10 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420688 Nr: 26186-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO WELBER COSTA BAIMA - OAB/MT N° 7.870, 

PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531124 Nr: 22899-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES, 

WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO WALLISON DOUGLAS 

RODRIGUES FERNANDES PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583325 Nr: 25417-79.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 Intimação da Defesa, Dr. WESLEY ROBERT DE AMORIM, para ciênte ficar 

da designação da audiência que se realizará em 17 de abril de 2020, às 14 

horas e 50 minutos.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600953 Nr: 41195-89.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS EDUARDA COSTA DOS SANTOS, BRUNO 

DANIEL SANCHES LIMA, REYOHARAS DIVINO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, MARINEY 

FATIMA NEVES - OAB:10737/O

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 600953 Nr: 41195-89.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS EDUARDA COSTA DOS SANTOS, BRUNO 

DANIEL SANCHES LIMA, REYOHARAS DIVINO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, MARINEY 

FATIMA NEVES - OAB:10737/O

 Vistos etc.

Homologo a desistência quanto às oitivas das testemunhas, pugnada 

pelas partes.

 Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

Promotor de Justiça:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603564 Nr: 43504-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591377 Nr: 32672-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TELES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS TELES TOLEDO, Cpf: 

06180762120, Rg: 28749685, Filiação: Joice Pereira Teles de Franca e 

Alex Pinheiro Toledo, data de nascimento: 18/10/2000, brasileiro(a), 

convivente, desempregado, Telefone 65 993234317. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 
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oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA em desfavor de LUCAS TELES 

TOLEDO pela prática, em tese, no dia 11/07/2019, por volta das 08h10min, 

na Av. Ten. Cel. Duarte, praça Bispo Dom José, Centro, Cuiabá/MT, de 

conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450661 Nr: 27728-48.2016.811.0042

 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): GONÇALO DE MOURA DELGADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GONÇALO DE MOURA DELGADO 

JUNIOR, Rg: 28564081, Filiação: Eliane Cristina de Oliveira Caldas e 

Gonçalo de Moura Delgado, data de nascimento: 20/09/1996, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), garçon/carpe quintal, Telefone 

99207-6883. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Certificando se o réu(ré) deseja recorrer ou não da r. 

sentença, bem como, se tem interesse na restituição de quaisquer bens 

ou valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento..

Sentença: JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o 

denunciado GONÇALO DE MOURA DELGADO JUNIOR, brasileiro, solteiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 20/09/21997, filho de Eliane Cristina 

de Oliveira Souza e Gonçalo de Moura, (...) nas sanções do artigo 33, 

caput da Lei n°. 11.343/06. (...) TORNO A PENA CONCRETA em 

DEFINITIVO em desfavor GONÇALO DE MOURA DELGADO JUNIOR (...) no 

patamar fixado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa. (...) FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO.Considerando que o condenado responde o processo em 

liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso.Da sentença, intimem-se o Ministério 

Público, a defesa e o condenado, pessoalmente, indagando estes sobre o 

desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, tudo a teor do artigo 

1.421, caput, e parágrafo único da CNGCGJ/MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 10 de março de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 380513 Nr: 22263-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSHINGTON DE SIQUEIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual, para ABSOLVER o réu 

WOSHINGTON DE SIQUEIRA MAGALHÃES, de todas as imputações 

constantes da denúncia, artigos 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, III, c/c 

305, todos da Lei n. 9.503.1997, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do 

Código de Processo Penal e pelo delito descrito no artigo 306, com esteio 

no artigo 386, II e VII, também do Código de Processo Penal.Restitua-se o 

valor da fiança em favor do acusado (fls. 33).Transitada em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunique-se aos órgãos competentes e ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 524457 Nr: 16444-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ NEGRISOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pabline Mayara Barbosa 

Belfort Medeiros - OAB:23873/O

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), 

observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos 

legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo, podendo este fato ser utilizado como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional 

do processo, nos moldes do art. 28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 554554 Nr: 45123-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JORCELIO PEREIRA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO JENEZERLAU DO SANTOS 

- OAB:3613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Aguarde-se a devolução do mandado de fls. 24.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 479127 Nr: 18931-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DE ARAUJO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thompson José de Oliveira 

- OAB:11752

 Visto.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre a 

resposta à acusação de fls. 68/75, bem como para análise de possível 

proposta de acordo de não persecução penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 360529 Nr: 23309-87.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JORGE LACERDA DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Natali Botelho 

Rodrigues dos Santos - OAB:26470/O

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição da testemunha ausente Anderson 

Boehler Iglesias Araujo.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 05 (cinco) dias, primeiramente ao 

Ministério Público.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 381567 Nr: 23357-12.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON ROBERT VIEIRA DOS SANTOS 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6070

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), 

observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos 

legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo, podendo este fato ser utilizado como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional 

do processo, nos moldes do art. 28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 437566 Nr: 13991-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13.280

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), 

observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos 

legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo, podendo este fato ser utilizado como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional 

do processo, nos moldes do art. 28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 454637 Nr: 31887-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS VIANA - 

OAB:12.372/MS

 Visto.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre a 

resposta à acusação de fls. 155/159, bem como para análise de possível 

proposta de acordo de não persecução penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 506072 Nr: 45066-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE CECILIA MARTINS SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Interpelação Judicial Criminal onde é requerente EDI BICUDO 

PEREIRA CARDOSO e requerido MONIQUE CECILIA MARTINS SANTIN 

PEREIRA CARDOSO.

O feito foi distribuído em 13/12/2017, como se vê da autenticação 

mecânica de fls. 04.

A parte requerente foi devidamente intimada às fls. 33 e 35 para 

apresentar endereço atualizado da parte requerida.

A parte requerente manteve-se inerte, consoante se certificou às fls. 36.

Relatei brevemente.

Decido.

Este processo foi distribuído no dia 13/12/2017 e, por inércia da parte 

requerente, que não apresentou endereço atualizado da parte requerida, 

demonstrando total desinteresse no feito. Isso caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do C.P.C. e artigo 806 do CPP.

Posto isto, declaro extinto este feito, sem resolução do mérito.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560707 Nr: 4441-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUIS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIER SEBASTIAO DA SILVA - 

OAB:4034, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA CORREIA 

LINDORFER - OAB:25.552/O, BÁRBARA LEONOR BEZERRA - 

OAB:18508/O, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10.858/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO QUERELANTE PARA QUE COMPROVE 

O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

JUNTADO A GUIA COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva
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 Cod. Proc.: 568293 Nr: 11427-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIELSON BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 Visto.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre a 

resposta à acusação de fls. 51/52, bem como para análise de possível 

proposta de acordo de não persecução penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 88498 Nr: 276-78.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKILEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B/MT

 Visto.

Na decisão de fls. 210 foi determinado a restituição dos bens descritos às 

fls. 19.

Assim, determino seja restituído ao acusado 02 (dois) Walkteik Motorola nº 

T5720 E 5500.

Cumprido todas as determinações, 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.: 311536 Nr: 9755-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição das testemunhas ausentes.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 05 (cinco) dias, primeiramente ao 

Ministério Público.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 578647 Nr: 21152-34.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN VICTOR RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kamilla pimentel almeida - 

OAB:21022/O

 VISTOS.

RECEBO A DENÚNCIA em face do CAP BM ALLAN VICTOR RODRIGUES 

DE FARIAS, haja vista que preenchidos os requisitos previstos no art. 77, 

do CPPM e ausentes quaisquer das situações referidas no art. 78, do 

mesmo códex, que autorizam sua rejeição.

Processe-se perante o CONSELHO ESPECIAL, pois o delito de Recusa de 

Obediência atenta contra a autoridade ou disciplina militar (Título II, Capítulo 

V, do Código Penal Militar).

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, para a 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do acusado da designação da SESSÃO DE 

SORTEIO. No momento da citação o acusado deverá indicar defensor 

constituído ou manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria 

Pública, devendo a Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a 

certidão de citação, sempre que possível, indicar os motivos pelo qual o 

acusado não tenciona contratar defensor.

Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

Designo SESSÃO DE SORTEIO para o dia 19 DE MARÇO DE 2020, ÀS 

16H30.

Após a realização da SESSÃO DE SORTEIO, deverá ser expedida carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias para inquirição da testemunha 

arrolada pela acusação.

Considerando que a expedição de carta precatória não suspende a 

instrução processual, FACULTO à defesa até 48h após a sessão de 

instrução, opor as exceções a que se refere o art. 407 do CPPM, bem 

como arrolar testemunhas na forma do art. 417, § 2º, do CPPM. O 

Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções na forma do art. 408, 

do CPPM.

Expeça-se Carta Precatória para oitivas das testemunhas 

residentes/lotadas em outra comarca.

 Intimem-se as partes da expedição da carta precatória, bem como para 

querendo apresentarem quesitos.

Expeça-se o necessário para o cumprimento dos atos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 323241 Nr: 2474-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR MARCOSKI, JEFERSON 

RONDON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS - OAB:2218/RO, LUCIANO S. REBOUÇAS - OAB:15088

 Pelo MM. Juiz foi assim deliberado:

 Após o trânsito em julgado arquive-se em relação ao acusado SD PM 

JEFERSON RONDON DE OLIVEIRA.

 Em relação ao acusado ANTONIO CESAR MARCOSKI, considerando que 

aceitou a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do 

artigo 28-a da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não 

persecução penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) 

acusado(a), observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos 

requisitos legais, considerando que as condições estabelecidas são 

adequadas, suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo o 

acusado, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 323241 Nr: 2474-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR MARCOSKI, JEFERSON 

RONDON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS - OAB:2218/RO, LUCIANO S. REBOUÇAS - OAB:15088

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para 

ABSOLVER o acusado SD PM JEFERSON RONDON DE OLIVEIRA, pela 

suposta prática do delito descrito no artigo 305, do CPM, pelo princípio do 

“in dubio pro reo”, nos termos do artigo 439, alínea “e” do CPPM. Saem os 
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presentes intimados.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi assim deliberado: 

Após o trânsito em julgado arquive-se em relação ao acusado SD PM 

JEFERSON RONDON DE OLIVEIRA.Em relação ao acusado ANTONIO 

CESAR MARCOSKI, considerando que aceitou a proposta de acordo de 

não persecução penal, nos termos do artigo 28-a da Lei 13.964/2019, 

então, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal, firmado entre o 

Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), observando sua 

voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos legais, 

considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas. Advirto o(a) beneficiado(a) que no 

descumprimento de qualquer das condições estipuladas no acordo de não 

persecução penal, o Ministério Público, comunicará o fato a este Juízo, 

para fins de sua rescisão, com o prosseguimento do processo.Expeça-se 

a guia de execução das condições estabelecidas neste acordo, 

encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução Penal 

desta Comarca.Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, 

recebendo o acusado, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se 

esquecer das condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Marcos Eduardo Moreira Siqueri, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.MARCOS 

FALEIROS DA SILVAJuiz de Direito do Juízo MilitarTEN CEL PM Lahel 

Rodrigues da SilvaJuiz MilitarCAP PM Kleber De Paula e SilvaJuiz Militar1º 

TEN PM Edson Mendes Martins JuniorJuiz Militar1º Ten PM André Luiz 

Carreira MendesJuiz MilitarMarcos Regenold FernandesPromotor de 

JustiçaKarla Fainina Freitas Campos AdvogadaAntonio Cesar 

MarcoskiRéuJeferson Rondon de OliveiraRéu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 15471-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MATIAS, FERNANDO 

JUNIO GONZAGA LIONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 19 de março de 2020, às 

13h30min.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 353102 Nr: 14586-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNEL BENEDITO DA SILVA, DANIEL VITORIO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenho a Sessão do dia 23/03/2020, antecipando o horário para às 

15h, a fim de oportunizar o oferecimento de acordo de não persecução 

penal para os acusados.

 Requisitem-se os réus. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354485 Nr: 16145-71.2013.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AVELINO FIGUEIREDO NETO, LUIS 

CLAUDIO LOIOLA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT 2.301A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 Aberta a sessão, O MM Juiz de Direito, foi tomado e gravado pelo sistema 

audiovisual o depoimento das seguintes testemunhas:

a) Cel PM RR Ridalva Reis de Souza

b) Ten Cel Everson Cesar Gomes Metelo

c) Valdir Maria do Nascimento

 d) Laercio Salvaterra Flores

 Encerradas as oitivas das testemunhas de defesa, passou a interrogar 

os acusados pelo sistema audiovisual:

 a) Andre Avelino Figueiredo Neto

b) Luis Claudio Loiola Nunes

As partes manifestaram que não tem nada a manifestar na fase do art. 

427, do CPPM.

DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi assim deliberado:

 Vista para alegações escritas, sucessivamente, no prazo de 8 dias, na 

forma do art. 428, do CPPM.

 Na sequência, conclusos para sentença.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Marcos Eduardo Moreira 

Siqueri, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 417338 Nr: 22549-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA FONSECA CANETT JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 27 de março de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 474285 Nr: 14184-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 03 de abril de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 505902 Nr: 44892-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSME E CARVALHO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 27 de março de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506067 Nr: 45061-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI ANDRÉ LESSA PIRES, MAXMICIANO 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, DEIZIANE PADILHA DA SILVA SÁFADI - 

OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 27 de março de 2020, às 
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14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526239 Nr: 18152-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SATIRO ALBINO, EVALDO MARQUES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT, MAYARA 

CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, Morgana Kamila Freires da 

Silva - OAB:24230/O, TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA 

- OAB:7031

 Aberta a sessão, O MM Juiz de Direito, foi tomado e gravado pelo sistema 

audiovisual o depoimento da seguinte testemunha de acusação:

a) Alecsandro Pacheco Cunha

DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi assim deliberado:

 A Defesa sai intimada para no prazo de 5 dias arrolar suas testemunhas 

ou readequar o rol apresentado, nos termos do art. 417, §2º, do CPP.

 Designo sessão para oitiva das testemunhas de Defesa e Interrogatórios 

dos acusados para o dia 17 DE NOVEMBRO, de 2020, ás 14h.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Marcos Eduardo Moreira 

Siqueri, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532767 Nr: 24497-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIJOSETE VERGÍLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, foi informado pela Assessoria do Magistrado que 

erromeante foi agendada Sessão para dia 05 de abril de 2020, quando o 

correto seria 05 de MAIO DE 2020, às 13h30m. Assim, impulsiono os autos 

para fins de intimação das partes acerca da retificação da data da 

SESSÃO DESIGNADA para o dia 05. 05.2020, às 13h30m.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 534151 Nr: 25892-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALLES SOUZA DUTRA, FABIO FONSECA 

FRANÇOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 03 de abril de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 536569 Nr: 28182-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR 

RODRIGUES DE SOUSA, JAILSON YANCO VALIN CUNHA, TAINÃ SILVA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:12.027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190, 

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 03 de abril de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 538398 Nr: 29939-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 03 de abril de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 544216 Nr: 35524-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, Morgana Kamila Freires da Silva - OAB:24230/O, 

TENARÊSSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7031

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 13 de março de 2020, às 

14h.

Requisite-se intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 547448 Nr: 38523-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MARQUES ROSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a realização de audiência para oferecimento de acordo de 

não persecução penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 572802 Nr: 15717-79.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834

 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 27 de março de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 577582 Nr: 20188-41.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENEGATTI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:
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 Designo Sessão para oferecimento de proposta de acordo de não 

persecução penal (art. 28-a do CPP), para o dia 03 de abril de 2020, às 

14h.

Intimem-se. Requisite(m)-se o(s) réu(s).

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 611355 Nr: 2062-06.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20.037A

 Código: 611355

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA N° 474/2019-GRHFC que designou este Juízo 

para presidir as Custódias do dia 19.03.2020, redesigno a audiência para 

o dia 30 de abril de 2020, às 14h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 521182 Nr: 13218-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 Código: 521182

Vistos, etc.

Considerando a superlotação da pauta de audiências e a necessidade de 

readequação para dar prioridade aos processos de réus presos, 

redesigno a audiência para o dia 24 de junho de 2020, às 15h.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 315795 Nr: 14844-60.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON WILLIAN SZCZERBISKI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Ramos Fernandes 

- OAB:21090

 Código: 315795

 Vistos, etc.

Ante a juntada de petição e procuração às fls 192/193 pela defesa do 

acusado, dê-se vistas à defesa, para que esta apresente os memoriais.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 576094 Nr: 18781-97.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE, 

JONATHAN CANDIDO GONÇALVES DA SILVA, FLÁVIO RODOLFO 

SOUZA SANTANA PEREIRA, ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DE MT - OAB:, KARINE APARECIDA BRINQUEDO 

BENITES - OAB:23227/O, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Por todas as razões acima, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva, formulado em sede de defesa preliminar, em favor do réu 

JONATHAN CANDIDO GONÇALVES DA SILVA.Em tempo e com 

supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada 

pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão 

preventiva do acusado ADEMIR BISPO DOS SANTOS 

JUNIOR.Compulsando detidamente os autos, verifica-se também a 

inexistência de fatos novos capazes de justificar a concessão de 

liberdade em favor do referido acusado, estando incólumes os requisitos e 

pressupostos exarados no decreto de prisão preventiva proferido em 

24.04.2019 (fl. 103) e mantido em 11.09.2019 (fls. 97/100).Em vista disso e 

sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva do acusado ADEMIR 

BISPO DOS SANTOS JUNIOR, redundando nos fatos e fundamentos da r. 

decisão exarada às fls. 103 e 97/100.Por fim, intime-se a defesa da ré 

ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE, para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da representação ministerial de fls. 

213/215. Após, voltem-me conclusos para análise.Intime-se e cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510534 Nr: 3215-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21286/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesaNos 

termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025, para que tome ciência 

da sentença proferida às fls.181/193.

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.: 614958 Nr: 5298-63.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON LOPES RODRIGUES, ELIOMAR 

DEITOS, THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA, JOQUEBEDE FELTRIN MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, Brenda Plateira borges pozeti - OAB:24021/O, 

FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21274/0, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, SHIRLEY FÁTIMA 

ZAMAR - OAB:4310-A/MT, TATIANE PEREIRA BARROS - OAB:10.757, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT
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 “VISTOS. MANTENHA-SE o CD da gravação da audiência nos autos, no 

Computador da Sala de Audiência e backup a ser depositado no servidor. 

DEFIRO o pleito defensivo, DESIGNO Audiência de Instrução, em 

Continuação, para o dia 07.04.2020 às 14h00min, ocasião em que será 

inquirida a testemunha de defesa JOSÉ ROBERTO BUSCARIOL e 

interrogado os acusados ELIOMAR DEITOS e JANDERSON SANTOS 

LOPES. REQUISITE-SE a testemunha de defesa, junto à SESP e à 

PENITENCIÁRIA FEMININA ANA MARIA DO COUTO – MAY, a testemunha 

de defesa JOSÉ ROBERTO BUSCARIOL (AGENTE PRISIONAL) para o ato, 

devendo constar no r. ofício que a ausência injustificada poderá acarretar 

em condução coercitiva. REQUISITEM-SE os acusados ELIOMAR DEITOS 

(CRC) e JANDERSON SANTOS LOPES (PCE). Saem os presentes 

intimados. Às providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577448 Nr: 21255-90.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Tendo em vista o falecimento da testemunha arrolada pela defesa José 

Geraldo da Rocha Barros Palmeiras, nos Termos da Legislação vigente e 

Provimento 52/2007 – CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a defesa do acusado para que se manifeste acerca de eventual 

interesse em substituí-la, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 588694 Nr: 30283-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC, MHC, MLG, LFC, DB, ICDC, TSDA, MJDJ, 

AMDSF, GBC, ADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603-MT, Ayrton Campos Moreira - OAB:17136/O, 

BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB:8764/MT, CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993-O/MT, DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997, DIEGO KNOPP FONSECA - OAB:16997/O, FELIPE CARDOSO 

DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:21853/O-MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - OAB:11370, 

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - OAB:18.666, KEYTHISON 

MARCELO DE ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107, LAURO GONÇALVES 

DA COSTA - OAB:15304, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:15435, 

MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16.735, MARIO RIBEIRO SA - OAB:1254, 

Maxwell Latorraca Delgado - OAB:24.870, MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12636/MT, PAULO FABRINNY DE MEDEIROS - OAB:5940, 

TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714, VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - OAB:12.594/MT, 

VINÍCIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 22.303

 Autos nº. 30283-33.2019.811.0042 – Cód. 588694

Vistos etc.

O Tribunal de Justiça deste Estado concedeu parcialmente a ordem do 

Habeas Corpus n° 1019402-09.2019.8.11.0000, impetrado em favor do 

investigado Leandro Freitas Curvo, revogando as medidas cautelares de 

monitoração eletrônica e suspensão de atividades econômicas, bem com, 

permitindo que eventual ausência da comarca seja apenas previamente 

comunicada ao juízo singular, estendendo a ordem aos demais 

investigados da operação Operação “Liber Pater”, com exceção do 

investigado Marcelo Ledra Garcia,

 Assim sendo, INTIMEM-SE os investigados, com exceção do investigado 

Marcelo Ledra Garcia, para que compareçam perante a Central de 

Monitoramento Eletrônico para a retirada da tornozeleira eletrônica.

 ENCAMINHEM-SE cópia da decisão proferida no writ supramencionado à 

Central de Monitoramento Eletrônico, para o cumprimento da ordem.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148789 Nr: 16093-17.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, 

GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, 

LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, PAULO HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20.362/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/ MT, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14.700

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR ao advogado de 

defesa do Acusado GERALDO LAURO, para informar o endereço 

atualizado do acusado, bem como apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341324 Nr: 1103-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Tendo em vista o falecimento da testemunha arrolada pela defesa José 

Geraldo da Rocha Barros Palmeiras, nos Termos da Legislação vigente e 

Provimento 52/2007 – CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a defesa do acusado para que se manifeste acerca de eventual 

interesse em substituí-la, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341325 Nr: 1105-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Tendo em vista o falecimento da testemunha arrolada pela defesa José 

Geraldo da Rocha Barros Palmeiras, nos Termos da Legislação vigente e 

Provimento 52/2007 – CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a defesa do acusado para que se manifeste acerca de eventual 

interesse em substituí-la, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341326 Nr: 1106-34.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Tendo em vista o falecimento da testemunha arrolada pela defesa José 

Geraldo da Rocha Barros Palmeiras, nos Termos da Legislação vigente e 

Provimento 52/2007 – CGJ, Impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a defesa do acusado para que se manifeste acerca de eventual 

interesse em substituí-la, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão da prova.

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401496 Nr: 5776-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO JÚLIO CÉSAR NUNES FIGUEIREDO, 

GILSON FERREIRA DA SILVA, OCTÁVIO AUGUSTO RÉGIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO DE ALMEIDA - 

OAB:25.704/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILSON FERREIRA DA SILVA, Rg: 

12949841, Filiação: Francisca Ferreira da Silva e Benedito Bispo da Silva, 

data de nascimento: 25/01/1982, brasileiro(a), natural de Coxim-MS, 

casado(a), motorista, Telefone 92212167/36498065. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofeceu denúncia em desfavor do 

denunciado por ter, supostamente, infringido o art. 317, caput, c/c art. 29 e 

30 do CP

Despacho: Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

Ministério Público, às fls. 279. Desta forma, EXPEÇA-SE novo mandado de 

citação do acusado Caio César Nunes de Figueiredo, no endereço 

constante de fls. 279v. ¬Considerando que não foi possível a citação 

pessoal do acusado GILSON FERREIRA DA SILVA, conforme consta da 

certidão de fls.276, DETERMINO A CITAÇÃO EDITALÍCIA, nos termos do 

art.  361, Código de Processo Penal.Às providências . 

CUMPRA-SECuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020. Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLY SAVASSA, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2020

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431668 Nr: 7450-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP, PEDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA LESSI - 

OAB:15.159, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados João 

Bosco Ribeiro Barros Junior - OAB/MT 9.607 e Diego da Silva Lessi - 

OAB/MT 15.159, das decisões de fls. 130/132 que segue: (...) Desta 

maneira, uma vez que nos autos da Ação Penal principal foram revogadas 

as cautelares outrora impostas, nos autos dos incidentes códigos 435918 

(Colaboração Premiada) e 431668 (Pedido de Revogação Prisão 

Preventiva), permanecendo vigente somente a medida cautelar prevista no 

art. 320 do Código de Processo Penal, fixada na sentença condenatória, 

não há que se falar em cumprimento de medidas cautelares neste 

incidente. Assim, resta claro que as medidas constantes deste incidente 

foram revogadas, conforme Sentença de fls. 9645/9728, proferida nos 

autos COD. 431488. Destarte, o denunciado PEDRO ELIAS DOMINGOS DE 

MELLO se encontra liberado para comparecimento a qualquer órgão 

público ou privado. Às providências. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431668 Nr: 7450-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP, PEDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA LESSI - 

OAB:15.159, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados João 

Bosco Ribeiro Barros Junior - OAB/MT 9.607 e Diego da Silva Lessi - 

OAB/MT 15.159, das decisões de fls. 130/132, que segue: "(...) É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, INTIME-SE o advogado da defesa para 

que tome ciência da decisão de fls. 130/132. Outrossim, considerando que 

as medidas cautelares impostas neste Incidente foram revogadas, 

conforme a r. sentença proferida nos autos nº 7266-70.2016.811.0042 – 

COD. 431488, bem como não havendo mais qualquer providência a ser 

empreendida, DETERMINO o arquivamento deste feito. Feita as 

necessárias anotações e comunicações de estilo, ARQUIVE-SE. Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576688 Nr: 9329-24.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYSTONI DA SILVA RENAL, ADRIELLY 

MACARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13382

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a Defesa da acusada 

Adrielly Macario da Silva, Dr. Luciano Pedroso de Jesus - OAB/MT 

13382/O, para que no prazo legal se manifeste quanto ao pedido de 

diligências, conforme determinado às fls. 206vº dos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 591966 Nr: 27504-18.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ 

CARLOS LEITE DA CRUZ, LUIZ CARLOS GERMANO, FABIANO DOS 

SANTOS FERREIRA, ANTONIO ADEMILSON DE CAMPOS, WESCLEY 

RIBEIRO DE SOUZA, GLEISON DE SOUZA COSTA, FIRMINO RIBEIRO DE 

SOUZA, GILIARD MESSIAS DE LIMA OU GILLEARD MISSIAS DE LIMA OU 

GILIARDE MESSIAS LIMA, ROBERTO PIO DA SILVA, KAIC OLIVEIRA 

FASCINI, JOEL MARCOS LIMA, DOUGLAS BARROS AQUINO, CARLOS 

GONÇALVES DA SILVA, ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS, WELINGTON 

DOS SANTOS CAMPOS, HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:11571, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DENISE RODEGUER - OAB:15121-A, DIEIMES LEÃO DE 

SOUZA - OAB:19.778, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, Elson 

Rezende de Oliveira - OAB:12452, Helio Fialho Junior - OAB:17524, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT, Paula 

Patrícia Pasqualli - OAB:10633, VANUSA SANTANA - OAB:23.334

 Ação Penal n. 27504-18.2013.811.0042 – Cód. 591966(...) 8 – Em 

consulta ao Sistema Integrado de Administração Penitenciária – SIAPEN, 

observa-se que o acusado Luiz Carlos Germano se encontra recluso na 

Penitenciária Central do Estado – PCE.Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INTERROGATÓRIO PARA O DIA 25 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14H.8.1 – 

Requisite-se o réu Luiz Carlos Germano para audiência, COM 

URGÊNCIA.Após, intimem-se a Defesa e o Ministério Público para 

comparecerem ao ato.9 – REMETAM-SE os autos ao Ministério Público 

para apresentar os memoriais finais em relação aos acusados: Arlindo 

Valério dos Santos, Luiz Carlos Leite Cruz, João Batista Vieira dos Santos, 

Giliard Messias de Lima, Roberto Pio da Silva, Wellington dos Santos 

Campos, Fabiano dos Santos Ferreira, Douglas Barros Aquino e Joel 

Marcos Lima.9.1 – Com os memoriais do Ministério Público, INTIMEM-SE às 

Defesas para apresentarem as alegações finais.INTIME-SE, ainda, a 

Defesa do acusado Joel Marcos Lima para ratificar ou retificar as 

alegações finais apresentadas.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 10 de março de 
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2020.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591966 Nr: 27504-18.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, LUIZ 

CARLOS LEITE DA CRUZ, LUIZ CARLOS GERMANO, FABIANO DOS 

SANTOS FERREIRA, ANTONIO ADEMILSON DE CAMPOS, WESCLEY 

RIBEIRO DE SOUZA, GLEISON DE SOUZA COSTA, FIRMINO RIBEIRO DE 

SOUZA, GILIARD MESSIAS DE LIMA OU GILLEARD MISSIAS DE LIMA OU 

GILIARDE MESSIAS LIMA, ROBERTO PIO DA SILVA, KAIC OLIVEIRA 

FASCINI, JOEL MARCOS LIMA, DOUGLAS BARROS AQUINO, CARLOS 

GONÇALVES DA SILVA, ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS, WELINGTON 

DOS SANTOS CAMPOS, HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:11571, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DENISE RODEGUER - OAB:15121-A, DIEIMES LEÃO DE 

SOUZA - OAB:19.778, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, Elson 

Rezende de Oliveira - OAB:12452, Helio Fialho Junior - OAB:17524, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT, Paula 

Patrícia Pasqualli - OAB:10633, VANUSA SANTANA - OAB:23.334

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado Luiz Carlos 

Leite Cruz, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresente 

comprovante de endereço atualizado do réu.

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: 1010847-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. E. S. (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. (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. 1010847-40.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: ALINE FERNANDA ESTRAL SILVA, Endereço: Avenida Las 

Vegas, 20 - Qd 19 - Bairro Tres Poderes, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

98453-0472. Requerido: RODRIGO CARVALHO AVILHALAS, Endereço: 

Avenida Las Vegas, 20 - Qd 19 - Bairro Tres Poderes, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 98474-0386 e (65)99294-6318. VISTOS. Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por ALINE FERNANDA ESTRAL 

SILVA 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, Injúria e Violação de 

Domicílio) – B.O. 2020.71647, por parte do requerido RODRIGO 

CARVALHO AVILHALAS, 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: 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). 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, 

se existirem. 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 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. 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. Afastamento da 

ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos 

filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/2006). No cumprimento do 

mandado, o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, de natureza não 

condenatória e satisfativa, visando apenas e tão somente a proteção da 

vítima, 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. Assim, caso não haja acordo entre as 

partes na Audiência de Conciliação designada nesta oportunidade, as 

questões de cunho civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio 

das ações competentes e não na presente medida protetiva. 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 
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(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 – Núcleo de Defesa da Mulher, 

situada no Edifício Top Tower – Térreo, na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 2368 - Bosque da Saúde, Telefone: (65) 3613-8200, horário de 

atendimento das 14h às 17h. (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 11.340/2006). 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 29/04/2020 às 

13h00min 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. Em não havendo resposta escrita por parte do requerido, a 

decisão será ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora 

deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data de intimação do 

requerido, independentemente de nova intimação das partes. Ainda, 

INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá cumprir 

integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a 

REQUERENTE (VÍTIMA/MULHER) para que compareça à Palestra Sistêmica 

no dia 24/04/2020 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. 

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. 

Intimadas às partes, e não havendo recurso desta decisão, certifique-se e 

conclusos. 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, 10 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: 1005020-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. S. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO OAB - MT26055-O (ADVOGADO(A))

LUMA REGINA DA COSTA FONTES OAB - 062.993.711-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. S. (REU)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1005020-48.2020.8.11.0041. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que até o presente momento o requerido 

não fora regularmente citado/intimado da decisão interlocutória de id. 

29135390. Verifico, ainda, que quando da diligência, só não fora possível 

sua intimação, em razão do Oficial encontrar o imóvel fechado, conforme 

certidão de id. 29942348. Instada a se manifestar, a parte autora pugnou 

por nova tentativa de citação pessoal do requerido no mesmo endereço, 

inclusive por hora certa, tendo em vista os indícios de que o requerido 

está se ocultando para não ser encontrado pessoalmente – id. 30104509. 

Desta forma, EXPEÇA-SE novo mandado de citação/intimação do 

requerido, a ser cumprido com os benefícios do art. 212, §2º, do CPC, uma 

vez que o mesmo não tem sido encontrado em seu endereço durante o 

horário comercial. Se necessário, preenchidos os requisitos previstos nos 

arts. 252 a 253, do CPC, ou seja, suspeita de ocultação do requerido, 

deverá o Oficial de Justiça proceder INTIMAÇÃO POR HORA CERTA do 

mesmo, conforme previsto no art. 275, §2º, do CPC, atendendo-se, na 

sequência, à Secretaria ao disposto no art. 254 do mesmo Código, 

aplicados de forma subsidiária. Atente-se o Oficial de Justiça que cumprir 

a diligência, para que seja observada a determinação de cumprimento do 

ato com os benefícios do art. 212, §2º, do CPC. No mais, aguarde-se a 

realização da Audiência de Conciliação designada nos autos para o dia 

02/04/2020. Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono – via DJE. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1032991-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. F. D. S. (REQUERENTE)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO 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 

DESPACHO Processo nº 1032991-42.2019.8.11.0041. Vistos. Defiro a 

habilitação da requerente de id. 29153093, bem como a habilitação do 

requerido de id. 22300473. Procedam-se as anotações necessárias. No 

mais, em atenção à manifestação do requerido de id. 25531977, DESIGNO 

Audiência de Conciliação para o dia 29/04/2020 às 15h30min. INTIMEM-SE 

as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 11 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058431-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. Q. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1058431-40.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ELIANE QUEIROZ FERREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

WALTER SERGIO DA COSTA VISTOS. Trata-se de “Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e 

Partilha de Bens”, proposta por ELIANE QUEIROZ FERREIRA em desfavor 

de WALTER SÉRGIO DA COSTA, pretendendo o reconhecimento e a 

dissolução da união estável existente entre as partes e a concessão da 

guarda unilateral dos filhos a seu favor, com o estabelecimento da 

obrigação alimentícia do réu. Por meio da decisão de Id: 27165518 foi 

deferida a tutela pretendida para arbitrar os alimentos provisórios em favor 

dos filhos das partes e designada audiência de tentativa de conciliação. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 393 de 535



autora veio aos autos, por meio da petição de Id: 29190819, manifestar 

seu desinteresse no prosseguimento do feito e requer a extinção sem 

resolução de mérito. Assim, diante da manifestação da autora, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em consequência, EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no 

art. 485, VIII, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, devendo, no entanto, esta condenação ficar suspensa, em 

razão dos benefícios da assistência jurídica gratuita, a ela deferidos. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 09 de março de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1039594-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. I. A. D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. R. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar as partes via DJE, por intermédio dos 

seus respectivos advogados, acerca do inteiro teor da sentença proferida 

nos autos ID 30119323: "(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE o pedido em apreço para confirmar a decisão de id n. 

16516894, com a modificação parcial da decisão de id n. 23905002, 

tornando-a definitiva, e manter as medidas protetivas em favor da 

Requerente pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do trânsito 

em julgado da presente. Sem custas processuais. Sem honorários, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no artigo 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de 

advogado. Intimem-se as partes através de seus advogados. 

Cientifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tatiane 

Colombo Juíza de Direito." CUIABÁ, 10 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1056920-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Q. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. B. Q. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1056920-07.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SILVIO 

QUEIROZ TELES EXECUTADO: PATRIZIA SARAVY BRAGA QUEIROZ 

TELES Vistos etc. Quanto a petição ID. 29950791, intime-se via DJE o 

patrono da executada para que se manifeste no prazo de 10 dias. Após, 

decorrido o prazo, volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 09 de março de 2020. Assinado Eletronicamente 

Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 609324 Nr: 48913-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEOMAR BARBOSA BELIZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RAMALHO - 

OAB:24405, Elenice Schmidt Batista - OAB:16790

 Diante do exposto, com base no artigo 316, do Código de Processo Penal, 

REVOGO a prisão preventiva do acusado Teomar Barbosa Belizio da 

Silva, mediante o cumprimento das medidas cautelares, que aplico com 

base no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:1 - Proibição de 

ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; 2 - Compromisso de 

comparecer a todos os atos processuais que se fizerem necessários;3 - 

Comunicar qualquer mudança de endereço;4 - Determino que o acusado 

mantenha distância da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no 

limite de 500 (quinhentos) metros, bem como não tenha qualquer contato 

com a vítima, seja via ligação telefônica ou internet.Intime-se imediatamente 

a ofendida do teor da presente (art. 21, da Lei nº 11.340/06).Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, que deverá ser 

colocado em liberdade, salvo se por outro estiver preso.Promovam-se as 

baixas e anotações de estilo no Banco Nacional de Mandados de Prisão – 

BNMP.Expeça-se ofício ao Relator do Habeas Corpus n. 

1004797-24.2020.8.11.0000, prestando as informações solicitadas.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Certificada a soltura do 

acusado, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

necessárias, por ser a prisão medida provisória.SIRVA-SE A PRESENTE 

DECISUM COMO MANDADO, BEM COMO DETERMINO QUE O 

CUMPRIMENTO SEJA REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA.Cumpra-se com urgência. Intimem-se.Cuiabá-MT, 10 de 

março de 2020.Tatiane ColomboJuíza de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91876 Nr: 665-19.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MLdAM, EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6071, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13.260/MT

 Vistos etc.,

1) Intime-se a Requerida Rejane Mariana de Arruda Marques, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça em Juízo e esclareça sobre o 

rompimento injustificado do tratamento médico, sob pena de ter reavaliada 

a guarda compartilhada da criança concedida em seu favor, nos termos 

do item 3.6 da sentença de fls. 196-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 118204 Nr: 3445-87.2019.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIDV, KMDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, SDAFDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822/MT, MARIANA ARRUDA - OAB:24.211
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 63/66;

2) Intime-se o Impetrante, através de seus advogados constituídos nos 

autos, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à juntada 

de três orçamentos de estabelecimentos comerciais distintos, para análise 

do pedido de bloqueio judicial;

3) Com a juntada das informações, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 121530 Nr: 732-08.2020.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGCS, mdsc

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Intime-se a parte Autora, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o infante 

Vitor está devidamente matriculado no ano letivo de 2020. Publique-se;

2) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência e manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111499 Nr: 3223-56.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALM, AMDSM, CTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO:

Tendo em vista ausência do patrono da ação a realização deste ato restou 

prejudicada. Assim, redesigno esta audiência para a data de 17/03/2020 

às 17:30 horas.

Saem os presentes intimados.

Publique-se para a ciência do advogado dos requerentes. Dr. Helcio 

Carlos Viana Pinto OAB/MT 6.588 para que compareça a audiência, uma 

vez que mesmo intimado para a presente audiência o mesmo não 

compareceu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118511 Nr: 3711-74.2019.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AMLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA, GCDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:24.405, ELENICE SCHMIDT BATISTA - OAB:16.790, 

Renata Luiza Andrade de Souza - OAB:38399/PE

 4) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 01/04/2020 às 

15:00 horas;

5) Intimem-se os genitores José Erivaldo Chaves de Almeida e Cristiane 

Lisboa dos Santos, alertando-os de que deverão comparecer 

acompanhados da criança Arthur Miguel Lisboa de Almeida;

6) Intimem-se os Requeridos Alex Rabelo de Araújo e Gilvane Claudilene 

da Silva Rabelo;

7) Intimem-se as testemunhas arrolada pelo Ministério Público de fls. 11;

8) Notifique-se o Ministério Público para ciência da audiência acima 

designada;

9) Publique-se para ciência dos advogados Elenice Schmidt Batista 

OAB/MT 16790 e Daniel Nascimento Ramalho OAB/MT 24405, para que, 

cumpra o disposto no art. 455, do CPC, em relação as testemunhas 

arroladas às fls. 61.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 118982 Nr: 4067-69.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: C. de O. e M. A. B. dos S.

CITANDO(A): CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA e MARCO ANTONIO BARBOSA 

DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/09/2019

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 DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, a favor da infante A. 

V. de O. S, em desfavor dos Srs. Claudinéia de Oliveira e Marco Antonio 

Barbosa dos Santos. 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, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 5 de março de 2020.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012080-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT15661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012080-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR HUGO 

FORNAGIERI 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: 28/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012096-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES PENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012096-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

RODRIGUES PENA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON 

DA SILVA CORREA 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: 28/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012097-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MEDEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012097-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR MEDEIRO 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE ROBERTO FERREIRA 

DA CRUZ JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA 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: 

28/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

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: 1012113-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CELIA QUEIROZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012113-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE CELIA 

QUEIROZ DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS 

S.A 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: 

28/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012114-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA INES MARIA DA SILVA (AUTOR)

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:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (REU)

MARCIO BRITO GARCIA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1012114-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIA INES 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA, KARYME PARADA PEDROSA POLO PASSIVO: JOSE 

CARLOS DE ARAUJO 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: 28/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012117-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA JUREMA PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1012117-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZA JUREMA 

PEREIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENILSON 

NUNES 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: 28/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012158-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SIGARINE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012158-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON 

SIGARINE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INDIANARA 

MAZIERO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012162-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CESAR PALMAS MANSILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012162-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

CESAR PALMAS MANSILLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012166-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANGELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012166-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

ANGELO PEREIRA 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: 28/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012179-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO FILHO (REQUERENTE)

DIANARA ALVES CABRERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012179-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO FILHO e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO TAVARES 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: 28/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012192-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012192-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTH OLIVEIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELDER KENNIDY DE 

ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: ART E ARTES ESTUDIO 

FOTOGRAFICO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1002608-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE PAULA PISATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON MARIANO DA SILVA (EMBARGADO)

JOANISIO ROSA DE MORAIS (EMBARGADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 12:10 . *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: 1011929-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SALES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1011929-32.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) TESTEMUNHA: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010458-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ESCOLASTICA EUBANK GOMES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010458-55.2020.8.11.0041 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) TESTEMUNHA: YANA 

CHRISTINA EUBANK GOMES - MT5495-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011934-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1011934-54.2020.8.11.0001 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) INVENTARIANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:10 , 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, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012207-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA POSTERO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012207-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

POSTERO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO 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: 1ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1006927-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FUTUNATA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DOS SANTOS REIS OAB - MT25053/O (ADVOGADO(A))

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006927-58.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: ALEXANDRA FUTUNATA AMORIM REQUERIDO: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. No ID 30102252 a parte reclamante informou que 

suscitou conflito negativo de competência no Superior Tribunal de Justiça 

(Nº 170.562 – MT / 2020/0019933-1), a fim de que seja dirimida a 

divergência quanto à competência para julgamento do pedido de emissão 

de diploma pela instituição de ensino superior. Na oportunidade, requereu 

a suspensão desta ação até o julgamento do mencionado conflito. Assim, 

defiro o pedido formulado. Suspenda-se o curso desta ação, até o 

julgamento do conflito negativo de competência suscitado pela parte 

reclamante. Com o julgamento, junte-se cópia da decisão e, após, 

renove-se a conclusão. Intime-se. 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: 1013133-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERMINIO PINTO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEILSON RIBEIRO BONA OAB - MT65951-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 1013133-48.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME REQUERIDO: 

PERMINIO PINTO NETO Vistos. Processo em fase de Conciliação. Intime-se 

a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do pedido de nulidade de citação e documentos apresentados pela 

parte reclamada (ID 28582643), sob pena de preclusão. Após, renove-se 

a conclusão. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011879-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA PAIXAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011879-06.2020.8.11.0001 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: CINTIA 

NAGILA SANTOS PINHEIRO - MT21004-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011922-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINETE RODRIGUES GOMES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011922-40.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:50 , 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, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012241-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE LUCAS MACHADO FERREIRA NUNES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012241-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

HENRIQUE LUCAS MACHADO FERREIRA NUNES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES 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: 

28/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012252-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DA SILVA PARMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012252-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEILA DA SILVA 

PARMELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012256-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GOMES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012256-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENE GOMES 

MENDONCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO 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: 28/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012269-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012269-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAMILSON 

FERREIRA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1014091-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BARBEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1014091-34.2019.8.11.0001 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) REQUERENTE: SIMONE 

APARECIDA MENDES PEREIRA - MT5019-O , para querendo, apresentar, 

no prazo de 10 dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009900-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A MONTEIRO FURTADO EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009900-09.2020.8.11.0001 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: ERIKA 

TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA - MT21529-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 15:50 , 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, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012276-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARILENY KAPICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012276-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARILENY 

KAPICH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012124-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1012124-17.2020.8.11.0001 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: 

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012290-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SOARES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012290-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

SOARES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVERIO SOARES 

DE MORAES 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: 
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28/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012310-40.2020.8.11.0001

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:

LAUDICEIA RUMAO LEITE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012310-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: LAUDICEIA 

RUMAO LEITE 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: 28/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012325-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012325-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS DE ALMEIDA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA POLO PASSIVO: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 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: 28/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012111-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1012111-18.2020.8.11.0001 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: 

ELIESER DA SILVA LEITE - MT6384-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 

16:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006406-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DA SILVA FELIX OAB - MT15925-O (ADVOGADO(A))

TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX OAB - MT1505-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEYBER RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-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 1006406-73.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA EXECUTADO: 

JOSE CLEYBER RODRIGUES Vistos. Processo em fase de Pagamento / 

Cumprimento. Embora o parcelamento facultado pelo caput do artigo 916 

do Código de Processo Civil não se aplique ao cumprimento de sentença, 

conforme expressamente previsto em seu §7º, considerando os critérios 

que orientam esta justiça especializada (artigo 2º, Lei nº 9.099/95), que 

buscam, sempre que possível, a conciliação ou a transação, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o 

pedido de parcelamento do débito formulado pela parte devedora no ID 

29427068, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, renove-se a 

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

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016034-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENOS MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

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 1016034-86.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: HENOS MARCOS DA SILVA Vistos. Processo em fase de 

Citação. A pesquisa realizada nesta data, via Sistema INFOJUD, com o 

objetivo de localizar o endereço da parte reclamada, sendo obtido o 

seguinte resultado: CPF: 978.859.161-20 Rua Campos Salles, 294 Bairro: 

Jardim Vista Alegre São José dos Quatro Marcos/MT CEP: 78285-000 

Diante do novo endereço localizado da parte reclamada, paute-se nova 

data para realização da audiência de conciliação e, após, proceda-se 

nova tentativa de citação no endereço acima descrito. Expeça-se carta 

precatória para o endereço acima descrito. Restando frustrada a nova 

tentativa de citação, renove-se a conclusão (para Decisão sobre 

Arquivamento). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014885-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT9633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(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 1014885-55.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABA EXECUTADO: SEBASTIAO 

ISALTINO DE SOUSA, CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO 

LTDA Vistos. Processo em fase de Penhora. Nos termos do artigo 53, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, corroborado com o disposto no Enunciado 117 do 

FONAJE, a apresentação de Embargos à Execução somente é admitida 

após a garantia do juízo, por isso, postergo o seu exame para momento 

posterior à penhora regularmente formalizada nos autos. Intime-se a parte 

devedora para que, no prazo 5 dias, indique quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado da prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa 

de ônus, sob pena de sua omissão ser considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do CPC). Esgotado o prazo 

concedido ao devedor, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 

dias, manifeste-se nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Não havendo manifestação da parte, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008438-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE SIMEONE MARTINS (EXECUTADO)

ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008438-17.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK, 

JACQUELINE SIMEONE MARTINS Vistos. Processo em fase de Citação. 

Considerando que a inicial não veio acompanhada da planilha atualizada 

do débito, com fulcro no artigo 801 do CPC, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-a com a juntada do 

referido documento, sob pena de indeferimento. Não havendo 

manifestação da parte, renove-se a conclusão (para Decisão sobre 

Arquivamento). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011560-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYEL FELIPE VIANNA BISPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011560-38.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: ARYEL FELIPE VIANNA BISPO 

Vistos. Processo em fase de Citação. Um dos requisitos para a 

propositura da ação de execução é a existência de um título executivo, 

líquido e certo. No entanto, nota-se que contrato ID 30012604 não está 

assinado por duas testemunhas, requisito exigido pelo artigo 784, III, do 

Código de Processo Civil. Posto isto, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial com a juntada de 

documento válido para o rito executório, ou adeque o pleito exordial para 

reclamação com pedido de cobrança, nos termos da legislação vigente, 

sob pena de indeferimento. Não havendo manifestação da parte, 

renove-se a conclusão (para Decisão sobre Arquivamento). 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: 1008857-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA AQUINO (REQUERIDO)

 

1008857-71.2019.8.11.0001 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: MARCOS 

GATTASS PESSOA JUNIOR - MT12264-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do mandado negativo, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006389-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE DE MORAES PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

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 1006389-03.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EVANEIDE DE MORAES PAULO REQUERIDO: MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. 

Processo em fase de Conciliação. Diante da justificativa apresentada pela 

parte reclamante (ID 30122866), designe-se nova data para audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012117-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA JUREMA PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1012117-25.2020.8.11.0001 AUTOR: 

LUIZA JUREMA PEREIRA RODRIGUES REU: 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 c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

recebeu 02 (duas) cobranças indevidas por ela realizadas: uma a título de 

recuperação de consumo, no valor de R$236,73 e outra com valor acima 

de sua média de consumo, R$571,15. Sustentou que em razão das 

cobranças indevidas teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 

sua unidade consumidora. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

em sua UC. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 
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§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 

do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova do efetivo 

consumo ou da fraude no medidor somente pode ser feita pela empresa 

fornecedora, 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, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. 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. Da mesma forma a ameaça 

de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o 

restritivo 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 determinação para restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica e não negativar os dados da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço 

poderá ser suspenso e a restrição realizada 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. Quanto à fatura com vencimento em 

janeiro/20, entendo que não há probabilidade do direito ao pleito formulado 

na inicial, porquanto, conforme reconhecido pela parte reclamante, no mês 

de dezembro/19, o valor cobrado na fatura de energia elétrica foi muito 

aquém de sua média usualmente cobrada. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada: 

a) no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora 6/335626-8, caso a suspensão tenha sido motivada 

pela fatura no valor de R$236,73, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); b) se abstenha 

de negativar os dados da parte reclamante, em razão do não pagamento 

da fatura no valor de R$236,73, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. 

Caso a inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 72 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. 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. Contudo, esclareço que a fatura do mês de janeiro/20 deve 

ser regularmente adimplida pela parte reclamante. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança da fatura no valor de R$236,76. 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: 1009289-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009289-56.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ECOPRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, em 

razão da cobrança indevida de uma multa de fidelização. 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, 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 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 que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, 

proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). 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$976,41 

(novecentos e setenta e seis reais e quarenta e um 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. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança objeto de 

negativação. Cite-se. 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: 1012059-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON LIMA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 1012059-22.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ILTON LIMA DE MORAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012111-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 1012111-18.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DANILO DOS SANTOS FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora o restritivo de crédito 

possa ensejar risco de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não 

vislumbro que no caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de 

deferimento da tutela provisória, visto que a parte reclamante tem outras 

negativações registradas em seu nome (ID 30128421). Ademais, 

destaca-se que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que 

os outros restritivos encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

existência da dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012192-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1012192-64.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RUTH OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: ART E ARTES 

ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que recebeu proposta da parte reclamada, para que sua filha 

fosse fotografada em evento de sua escola, contudo, embora não tenha 

aceitado a oferta, foi confeccionado álbum fotográfico com fotos de sua 

filha. Sustentou que não adquiriu o produto em virtude de não possuir 

condições financeiras para tanto, o que motivou a inclusão de seus dados 

nos cadastros restritivos de crédito. 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, 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 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 que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, 

proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011544-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY FATIMO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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: 1011544-84.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ROSINEY FATIMO CORREA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 
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exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco 

de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no 

caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 30009869). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que o restritivo pré-existente 

encontra-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012256-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GOMES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 1012256-74.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: IRENE GOMES MENDONCA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008625-25.2020.8.11.0001

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:

CAROLINA FONSECA RODRIGUES (EXECUTADO)

MONICA CRISTINA PINTO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008625-25.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

CAROLINA FONSECA RODRIGUES, MONICA CRISTINA PINTO DE 

ALENCAR Vistos. Processo em fase de sentença. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º, § 1º inciso I, 

da Lei 9.099/95, compete ao próprio Juizado Especial, que prolatou 

decisão de mérito, o processamento da fase de cumprimento de sentença. 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...)§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no 

§ 1º do art. 8º desta Lei. A propósito: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO DIVERSO. DESCUMPRIMENTO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acordo realizado 

entre as partes visa colocar termo ao conflito de interesses estabelecido 

no litígio e tem como objeto a composição dos danos. Devidamente 

homologado por sentença já transitada em julgado, reveste-se de certeza 

e de exigibilidade, qualificando-se como título executivo judicial. 2. O 

acordo homologado em juízo constitui título executivo judicial (art. 269, 

inciso III do CPC), o que permite a execução no juízo competente (art. 

475-N, inciso III do CPC). A competência para processá-lo e julgá-lo está 

outorgada com exclusividade ao Juízo do qual emergira o provimento, ou 

seja, o título deve ser executado nos autos do processo em que foi 

firmado o acordo homologado judicialmente. 3. Confirma-se, pelos próprios 

fundamentos, a sentença de fl. 35, do juízo do Segundo Juizado Especial 

Cível de Taguatinga que extinguiu o processo de execução de título 

extrajudicial, face ao acordo homologado pelo Terceiro Juizado Especial 

de Taguatinga, por considerar absolutamente competente para a 

execução do julgado o Juízo que homologou o acordo. Portanto, merece 

ser cassada a decisão interlocutória de fl. 49, que estabelece multa por 

descumprimento do acordo. 4. Reclamação conhecida e provida. (TJ-DF - 

RCL: 07000716720158070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/04/2015, TERCEIRA TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2015.) No caso 

concreto, nota-se que a parte reclamante pleiteou a execução de acordo 

descumpr ido ,  o  qua l  f o i  homo logado  no  p rocesso 

0016043-75.2013.811.0001, que tramitou no Sexto Juizado Especial Cível 

desta Comarca, razão pela qual este juízo é incompetente para processar 

a presente execução. Diante do exposto, determino que o presente feito 

seja encaminhado ao Sexto Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo 

em vista ser o juízo prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021938-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELA SILVA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021938-87.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: JOSE 

CARLOS DA SILVA, MARCELA SILVA DE SOUSA Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Considerando que as partes celebraram acordo 

nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. Com fundamento no artigo 

313, inciso II e 922 do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), suspenda-se o processo 

executivo até a quitação do débito, em razão da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). Arquive-se provisoriamente. Assim que o 

parcelamento foi integralmente quitado, as partes devem noticiar o 

ocorrido nos autos. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007348-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (EXECUTADO)

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/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) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1007348-71.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DUARTE EXECUTADO: SANECAP, 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. MARIA DE LOURDES DUARTE ajuizou 

reclamação executória em desfavor da SANECAP (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL), CAB Cuiabá S/A - Concessionária de 

Serviço Público de Agua e Esgoto e Município de Cuiabá. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8 da Lei 

9.099/95, exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, 

o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. No presente caso, considerando 

que uma das partes reclamada é uma pessoa jurídica de direito público 

Município de Cuiabá), este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a incompetência deste 

juízo, em razão da pessoa, proceda-se a remessa dos autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. 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: 1012290-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SOARES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1012290-49.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIS CARLOS SOARES DOS REIS REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou era aluna da instituição de ensino reclamada, tendo solicitado o 

trancamento de sua matrícula em 2017. Sustentou que foram emitidas 

cobranças posteriores pela parte reclamada, que ocasionaram a 

negativação dos seus dados. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos 

juntados nos autos são insuficientes para evidenciar que houve 

solicitação de trancamento do curso pela parte reclamante, tampouco a 

data em que o suposto trancamento ocorreu. Não havendo demonstração 

da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012299-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DO CARMO LIMA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PEREIRA OAB - MT25769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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: 1012299-11.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: PRISCILA DO CARMO LIMA JOSE REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM 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 

possuía débito com a parte reclamada, o qual motivou a inclusão de seus 

dados nos cadastros restritivos de crédito. Sustentou que em 11/2/2020 

efetuou o pagamento do mencionado débito, contudo, seus dados 

permanecem negativados até esta data. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto ao comprovante de 

pagamento (ID 30165579), 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 dívida que possuía com a 

parte reclamada. Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona 

perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida de realizar 

transações comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a exclusão provisória 

do restritivo de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a 

restrição poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 

crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 
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limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010652-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIDAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010652-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MIDAS 

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante 

quanto a assinatura gravada no documento juntado no ID 29868286, no 

caso, será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a 

referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte reclamante. No 

caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se 

de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015358-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA CALDAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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) 

SENTENÇA Autos 1015358-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA 

ROSA CALDAS RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. TELEFÔNICA 

BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da sentença 

prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na análise das 

telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à fundamentação 

do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Neste contexto, 

observa-se que o pedido da parte embargante consiste na mudança de 

entendimento exposto na sentença embargada, o que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a 

reforma da decisão e não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve 

permanecer inalterada. Omissão. De início, impõe consignar que a omissão 

passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido 

ou fundamentação imprescindível não é examinado. Partindo desta 

premissa e em exame ao teor da sentença embargada, observa-se que 

não assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada. Isto 

porque houve manifestação expressa e explícita quanto ao dano moral e 

seus fundamentos, conforme se observa claramente do julgado. 

Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Em 

diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela embargante em 
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outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido que, como a 

sentença embargada evidentemente não contém obscuridade tampouco 

omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de procrastinar o feito, o 

que enseja a aplicação de multa. Desta forma, considerando que os 

Embargos de Declaração nestes autos referem-se exatamente a essa 

hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte 

promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 2% do valor da 

causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005204-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

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) 

SENTENÇA Autos 1005204-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALDEYR 

LIMA DE MELO EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos. Processo em fase de Pagamento / Cumprimento. No ID 29123615 a 

parte devedora apresentou Embargos à Execução, os quais recebo como 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Na ocasião, sustentou excesso 

de execução e apontou como correto valor exequendo a importância de 

R$4.239,71. Oportunizado a parte credora a se manifestar, esta peticionou 

no ID 29130328, concordando com o cálculo apresentado pela parte 

devedora. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). No caso dos autos, tendo em vista que a parte 

credora concordou expressamente com o valor apontado pela parte 

devedora, tornam-se incontroverso as alegações exaradas na 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Diante do exposto, julgo 

procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheço como 

valor total devido à parte credora a importância de R$4.239,71 (quatro mil 

duzentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos) e, 

consequentemente, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora, observando-se os dados bancários por ela indicados. Por fim, 

nota-se que, houve pagamento além do valor da condenação, conforme 

comprovante juntado na ID 29123603, a qual deve ser devolvida. Por esta 

razão, expeça-se também alvará em favor da parte devedora em relação 

ao valor residual constante na conta judicial. Intimem-se as partes Em 

seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, diante da 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013319-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA RABELO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013319-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LINDALVA 

RABELO DE SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém obscuridade 

tampouco omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019052-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA SANTANA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-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):

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) 

SENTENÇA Autos 1019052-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KATIA 

REGINA SANTANA NUNES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. O Recurso 

de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015983-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA FERREIRA LIMA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015983-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DALVA 

FERREIRA LIMA DE MORAIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade 

na análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém obscuridade 

tampouco omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010554-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MARTINS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010554-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KEILA 

MARTINS BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 

Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014398-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TONDELLI PESSI (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:

WALMOR MARCHESIN (REQUERIDO)

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-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) 

SENTENÇA Autos 1014398-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO 

TONDELLI PESSI REQUERIDO: MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME, 

WALMOR MARCHESIN Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013167-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE HELENA OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE OAB - MT15864-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-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) 

SENTENÇA Autos 1013167-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LOISE 

HELENA OLIVEIRA DE CAMPOS REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 
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buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013381-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE CASSEL COPETTI (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013381-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARINE 

CASSEL COPETTI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém obscuridade 

tampouco omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011811-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MUNIZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011811-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEFFERSON 

MUNIZ MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 

Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 
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pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015437-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELLYN LAYZE COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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) 

SENTENÇA Autos 1015437-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HEVELLYN 

LAYZE COSTA BRITO REQUERIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. O Recurso de 

Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016577-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016577-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALDEIR 

FERREIRA ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 
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dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém obscuridade 

tampouco omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017249-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE COMINETTI PIRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-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) 

SENTENÇA Autos 1017249-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANE 

COMINETTI PIRAN REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 

SA Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, 

conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença 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))

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) 

SENTENÇA Autos 1009532-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ITAMAR 

FRANCISCO DE CARVALHO EXECUTADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de Pagamento / 

Cumprimento. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia A parte credora postulou, por meio de 

cumprimento de sentença, o pagamento da importância de R$4.327,72 (ID 

28859202). Em seguida, no ID 29645301, a parte devedora apresentou 

Embargos à Execução, os quais recebo como Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença. Na ocasião, sustentou excesso de execução, 

alegando que o cálculo apresentado pela parte credora não obedeceu ao 

termo inicial de juros fixado na sentença, reconhecendo como valor devido 

a quantia de R$3.268,75. Junto com a impugnação foi comprovado 

depósito no valor total de R$4.327,72. (ID 29645316 e 29645317). 

Oportunizada a parte credora a se manifestar, esta peticionou no ID 

30076409, pugnando pela improcedência do pedido formulado na 

impugnação ao cumprimento da sentença. É a síntese do necessário. 

Fundamentação. Em análise de ambos os cálculos apresentados pelas 

partes, observa-se que a planilha apresentada pela parte credora (ID 

28859202) é a que não apresenta equívocos. Por outro lado, a planilha de 

cálculos apresentados pela parte devedora (ID 29645315), não observou 

o termo inicial de juros fixado na sentença. Dispositivo. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgar 

improcedente os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento da 

Sentença para: 1) reconhecer que o valor reivindicado encontra-se 

integralmente quitado; 2) julgar extinta o cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do CPC; 3) autorizar a expedição de alvará 

em favor da parte credora; 4) arquivar o autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, expeça-se alvará e arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005964-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE OLIVEIRA AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/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))
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Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005964-10.2019.8.11.0001 INTERESSADO: JEAN 

CARLOS DE OLIVEIRA AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém obscuridade 

tampouco omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012299-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLEEN LALESCA AMORIM EL HAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012299-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KEROLEEN 

LALESCA AMORIM EL HAGE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade 

na análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém obscuridade 

tampouco omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 
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exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 

condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007367-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RLP TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-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 - MS5871-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) 

SENTENÇA Autos 1007367-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RLP 

TRANSPORTES LTDA - EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 

Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015339-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICKSON MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

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))

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) 

SENTENÇA Autos 1015339-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RICKSON 

MACHADO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença prolatada, com o argumento de que houve obscuridade na 

análise das telas sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à 

fundamentação do dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

na mudança de entendimento exposto na sentença embargada, o que 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

sentença embargada deve permanecer inalterada. Omissão. De início, 

impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque houve manifestação expressa e explícita 

quanto ao dano moral e seus fundamentos, conforme se observa 

claramente do julgado. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de 

Declaração. Em diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela 

embargante em outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido 

que, como a sentença embargada evidentemente não contém obscuridade 

tampouco omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de 

procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa. Desta forma, 

considerando que os Embargos de Declaração nestes autos referem-se 

exatamente a essa hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, 
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condeno a parte promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 

2% do valor da causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

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) 

SENTENÇA Autos 1007689-34.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ALAIZE 

REGINA DE LIMA E SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. O Recurso 

de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010855-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PMZ CENTRO NORTE S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-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) 

SENTENÇA Autos 1010855-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS 

ROBERTO ROCHA DA COSTA REQUERIDO: PMZ CENTRO NORTE S.A 

Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual 

idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme 

estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO 

DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013357-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. A. (REQUERENTE)

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))

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) 

SENTENÇA Autos 1013357-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: T. A. D. A. 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. TELEFÔNICA BRASIL 
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S/A-VIVO opôs Embargos de Declaração em face da sentença prolatada, 

com o argumento de que houve obscuridade na análise das telas 

sistêmicas como meio de prova e omissão quanto à fundamentação do 

dano moral. É o relatório do essencial. Obscuridade. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Neste contexto, 

observa-se que o pedido da parte embargante consiste na mudança de 

entendimento exposto na sentença embargada, o que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a 

reforma da decisão e não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve 

permanecer inalterada. Omissão. De início, impõe consignar que a omissão 

passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido 

ou fundamentação imprescindível não é examinado. Partindo desta 

premissa e em exame ao teor da sentença embargada, observa-se que 

não assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada. Isto 

porque houve manifestação expressa e explícita quanto ao dano moral e 

seus fundamentos, conforme se observa claramente do julgado. 

Dispositivo. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Em 

diversos Declaratórios idênticos a este, opostos pela embargante em 

outros processos, desde 2017, este juízo tem advertido que, como a 

sentença embargada evidentemente não contém obscuridade tampouco 

omissão, resta evidenciada a má-fé e o propósito de procrastinar o feito, o 

que enseja a aplicação de multa. Desta forma, considerando que os 

Embargos de Declaração nestes autos referem-se exatamente a essa 

hipótese, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte 

promovida, ora embargante, a pagar multa corresponde a 2% do valor da 

causa. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003847-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003847-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA 

GABRIELA GREGORIO REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, 

conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008856-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOBRINHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (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) 

SENTENÇA Autos 1008856-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMANDA 

SOBRINHO DOS ANJOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 
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Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018437-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS OAB - RJ157404 (ADVOGADO(A))

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO OAB - BA39927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&G BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (REQUERIDO)

JPF FOMENTO MERCANTIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAFNE GRAEBIN NELSON OAB - RS69297 (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) 

SENTENÇA Autos 1018437-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FEMAG 

COURO E MODA LTDA - EPP REQUERIDO: J&G BAGS INDUSTRIA DE 

BOLSAS LTDA, JPF FOMENTO MERCANTIL LTDA. Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo 

nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017432-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-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) 

SENTENÇA Autos 1017432-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRACIELA 

GOMES DE JESUS REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 

SA Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, 

conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021614-97.2019.8.11.0001

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:

LETICIA RIBEIRO TERRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021614-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: LETICIA RIBEIRO TERRA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006651-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA MATA BENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006651-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAELA 

DA MATA BENTO OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

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

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração com 

efeito modificativo (ID 29804501) em face da sentença prolatada no ID 

29486320, com o argumento de que houve omissão quanto às telas 

comprobatórias de pagamento, juntadas pela embargante. A parte 

embargada se manifestou sobre os Embargos de Declaração no ID 

29897458, alegando que não realizou nenhum pagamento. É o essencial. 

Impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração 

ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não 

é examinado. Partindo desta premissa e em exame ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à omissão apontada. Isto porque o magistrado manifestou expressamente 

em relação a todos os documentos juntados nos autos, conforme se 

observa da leitura da sentença. Vale ressaltar que o Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o mero inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 

da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Neste 

contexto, quanto à omissão apontada pela embargante, observa-se que o 

pedido da parte embargante consiste na mudança do entendimento 

exposto na decisão embargada, o que extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da 

decisão e não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a 

pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de 

aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer 

inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. 

Intimem-se as partes. Tendo em vista o Recurso Inominado interposto pela 

parte reclamante, intime-se a reclamada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente as respectivas contrarrazões. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010384-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010384-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREA 

CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 

Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 
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DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003534-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003534-51.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JANIELE 

SOUZA COSTA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013056-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BATISTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013056-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAMELA 

BATISTA PINTO REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014984-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR LEMOS JACOB (REQUERENTE)

BARBARA CALANDRINI LOPES JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRLEY PINHEIRO KRETLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRLEY PINHEIRO KRETLI OAB - MT11750-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) 

SENTENÇA Autos 1014984-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BARBARA 

CALANDRINI LOPES JACOB, ANTENOR LEMOS JACOB REQUERIDO: 

IRLEY PINHEIRO KRETLI Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003631-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AMARAL LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-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) 

SENTENÇA Autos 1003631-51.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO 

AMARAL LUCENA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016951-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)
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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:

CASSIA PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (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) 

SENTENÇA Autos 1016951-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: CASSIA PEREIRA SILVA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011766-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SONIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO JULIO SANT ANA PEREIRA (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) 

SENTENÇA Autos 1011766-52.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANA 

SONIA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: MURILO JULIO SANT ANA 

PEREIRA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que 

as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDYVA GOMES PROCOPIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA CAVALCANTE DA SILVA MOURA OAB - MT0007553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS 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) 

SENTENÇA Autos 1006395-10.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EDYVA 

GOMES PROCOPIO DA SILVA REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 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: 1012081-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012081-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO SILVA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELVENS LUIS DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: CAIXA SEGURADORA S/A 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: 28/04/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012091-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1012091-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAMES 

GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO 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: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012099-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012099-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEFA 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE 

SOYANE DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

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: 

28/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

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: 1012105-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012105-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: GABRIEL DE OLIVEIRA LOPES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012115-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL PACHECO FRANCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012115-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: SAMOEL PACHECO FRANCO 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: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012130-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS JIMMY FIGUEIREDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012130-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELVIS JIMMY 

FIGUEIREDO GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERTON JOSE 

PACHECO SAMPAIO 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: 28/04/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012133-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANN CARVALHO CORREA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012133-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZANN 

CARVALHO CORREA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INDIANARA MAZIERO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A. 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: 28/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012150-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CECILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012150-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL CECILIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012153-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012153-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS PEREIRA 

DE AGUIAR 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: 28/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012156-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PADILHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012156-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

PADILHA COSTA 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: 2ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012160-59.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MICHELS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012160-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

MICHELS CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1011754-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARTEMIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que os pedidos, para 

antecipação de tutela, apresentam-se confusos. 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, especifique, claramente, quais 

são os pleitos em sede liminar, a fim de possibilitar a análise do pedido, 

sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000763-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Solda Mig - Soldar (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYTIANE BARTOLOMEU DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000763-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOLDA MIG - SOLDAR REQUERIDO: KEYTIANE 

BARTOLOMEU DA CUNHA Vistos, etc. I. CUMPRA na forma deprecada, 

servindo a cópia com o mandado. II. OFICIE ao Juízo Deprecante 

informando acerca da distribuição da presente Deprecada e seus 

respectivos dados, solicitando que futuros pedidos de informações sobre 

ela ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do 

seu número, sob pena de impossibilidade do atendimento. III. Após, 

observadas as formalidades legais, DEVOLVA com as cautelas e 

homenagens de estilo. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021522-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021522-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLI MARIA DA COSTA REQUERIDO: SUZANA SIQUEIRA 

LEAO Vistos, etc. I. CUMPRA na forma deprecada, servindo a cópia com o 

mandado. II. OFICIE ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição 

da presente Deprecada e seus respectivos dados, solicitando que futuros 

pedidos de informações sobre ela ou sua devolução sejam encaminhados 

com a expressa menção do seu número, sob pena de impossibilidade do 

atendimento. III. Após, observadas as formalidades legais, DEVOLVA com 

as cautelas e homenagens de estilo. Às providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO SOLON VASCONCELOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003538-25.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

MARCELINO SOLON VASCONCELOS FILHO Vistos, etc. Proceda à citação 

por oficial de justiça, conforme peticionado no ID. 29035796 Designe nova 

audiência de conciliação, intimem as partes. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011840-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FM ESTACIONAMENTO, CONVENIENCIA E LAVA JATO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTVS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011840-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FM ESTACIONAMENTO, CONVENIENCIA E LAVA JATO 

LTDA REQUERIDO: TOTVS S.A. Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. A parte autora na elaboração 

de sua procuração, não observou os requisitos necessários, qual seja, a 

qualificação da empresa, de forma que qualificou apenas seu 

representante legal. Ante o exposto, intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do 

CPC), apresentando: a) Procuração com a correta qualificação da parte e 

de seu representante. 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. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011738-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DE CASTRO SILVA OAB - MT28086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011738-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BERNADETE PEREIRA DE CASTRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se 

a parte reclamante para emendar a inicial, colacionando aos autos 

histórico de consumo/pagamentos realizados. Anoto para tanto o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar. Intime-se. 
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Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011427-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY MARCELE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011427-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNY MARCELE SANTOS DA SILVA REQUERIDO: 

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

Em detida análise dos autos, verifico que a cópia do documento pessoal 

está anexado sem a parte onde consta a assinatura. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 

321, parágrafo único do CPC), com o fito de apresentar: a) Cópia dos 

documentos pessoais legíveis, devendo constar a parte com a assinatura. 

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. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012170-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

S B CLINICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1012170-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:S B CLINICA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEYLLA PEREIRA OKADA 

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: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012175-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA NATALIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012175-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THALITA 

NATALIA DOS SANTOS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MILTON SOARES NETO 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: 28/04/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1003146-85.2019.8.11.0001

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:

ELOISA DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008123-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015953-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA ARABI (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012209-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MALDONADO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012209-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

MALDONADO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLYNTON 

ALVES 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: 2ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002918-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE BORDONI MANZEPPI (EXECUTADO)

LUCIMARA MESSA LANDGRAF (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004357-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (INTERESSADO)

AUTO CENTER RUFINO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012219-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUDUGERIO PIMENTA ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012219-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

LUDUGERIO PIMENTA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO 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: 

28/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1003257-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON NETO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012220-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MIGUELINA DOS SANTOS JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012220-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

MIGUELINA DOS SANTOS JARA 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: 2ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012221-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012221-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ EDUARDO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME AUDAX 

CEZAR FORTES POLO PASSIVO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES 

S.A. 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: 

28/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012232-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMISSON SEBASTIAO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012224-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RICK DE CASTRO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012224-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALAN RICK DE 

CASTRO REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CARLOS 

DAMACENO JUNIOR POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A CRED FIN 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: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1016468-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT12941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONISIO GOMES DA SILVA 93736584172 (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016468-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT12941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONISIO GOMES DA SILVA 93736584172 (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021588-02.2019.8.11.0001

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:

EBERSON PIRES CORREA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TABORELLI DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018938-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA COLNAGO GAMBALLI (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019341-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016367-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAD COIMBRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004391-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTOS ANDREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1004391-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTINA 

SANTOS ANDREZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA 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 Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011362-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEYMSSON DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017705-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015325-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAF DIEGO DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012264-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DA CRUZ SOUZA (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. 1012264-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANA DA CRUZ 

SOUZA 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: 2ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1016829-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI SEBASTIAO ARRUDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016829-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI SEBASTIAO ARRUDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016829-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YURI SEBASTIAO ARRUDA CORREA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise 

dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência ID nº 28246527), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Anota-se 

que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que Autor e 

Ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos 

no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte Autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na 

qual o autor alega, em síntese, que adquiriu da ré bilhete para embarcar no 

Voo que sairia de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT, com escala em 

Guarulhos/SP, sendo que deveria embarcar às 04h10min dos dia 

18/09/2019 e chegar ao destino final às 11h15min do mesmo dia. Sustenta 

que, ao chegar no aeroporto para viajar, foi informado que o voo acima 

referido foi cancelado e que o autor havia sido reacomodado num outro 

voo. Sustenta que embarcou para Guarulhos/SP somente às 06h30min e 

que a conexão nesse aeroporto, que deveria durar apenas 02h10min 

passou a ser de mais de 07h00, tendo chegado ao destino final somente 

às 18h30min, ou seja, com 07h00 de atraso. Requer, assim, indenização 

pelos danos morais que alega ter sofrido. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva (Doc. ID nº 28102579), 

argumentando que voo teria sofrido alteração em razão de modificação da 

malha aérea, bem como que prestou toda assistência material ao autor, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos autorais. Pois bem. Para que a 

Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. No caso em 

tela, analisando os argumentos e documentos apresentados pelas partes, 

entendo que a Ré agiu de maneira contrária à dinâmica do Código de 

Defesa do Consumidor, merecendo a reprimenda legal. Ora, quando o 

consumidor adquire passagens aéreas, tem a expectativa de serem 

prestados serviços de qualidade, seja nas informações repassadas pelas 

empresas, seja no transporte propriamente dito, e, principalmente, quanto 

ao trajeto e horário contratados. Cumpre observar que a alegada 

modificação da malha aérea não retira da empresa ré a responsabilidade 

de prestar um serviço de qualidade aos seus clientes. Além disso, deveria 

a ré ter prestado assistência nos moldes das normas vigentes ao autor, o 

que não foi feito. Apesar de a ré afirmar que prestou total assistência ao 

autor, não há nos autos qualquer comprovação de tal alegação, eis que a 

ré somente juntou telas sistêmicas com a sua defesa, sobre as quais a 

jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que “são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direto do autor, caberia à ré comprová-lo, o que não foi feito 

nos autos. Assim, pela logística do direito do consumidor, e por tudo mais 

que consta nos autos, entendo que a Ré, ao fornecer seus serviços ao 
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consumidor, se compromete pela qualidade dentro dessa cadeia da 

relação de consumo. Em agindo da forma como agiu, a Ré cometeu ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois violou toda a dinâmica da 

relação de consumo, bem como os principais direitos do consumidor, em 

especial a prestação de um serviço adequado, informações adequadas e 

claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva reparação de dano moral, 

preconizados no artigo 6º, III e VI. Logo, OPINO por reconhecer o ato ilícito, 

consoante acima explanado, praticado pela Ré, em desfavor do Autor. E, 

analisando o pleito pela reparação de danos morais, vislumbro que a 

angústia e o desgaste causados no Autor, a falta de qualidade dos 

serviços prestados pela Ré, extrapola a esfera do mero dissabor, e 

certamente são considerados danos morais in re ipsa. Ora, quando se 

contrata os serviços de transporte aéreo, gera-se a expectativa de 

cumprimento do horário e trajeto contratados. Se, ao contrário, os 

serviços não são prestados com a qualidade esperada, isso quebra a 

expectativa, e passa no consumidor a sensação de insegurança. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jur isprudência pátr ia : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Oferta do serviço sem 

previsão de escala – Atraso de mais de duas horas na partida, seguida de 

conexão com alteração de local de pouso e proposta de embarque do 

consumidor em voo noturno para seu destino final, quando o horário 

previsto de chegada seria às 7h45 – Alegação de problemas 

meteorológicos não comprovada – Responsabilidade pelo defeito do 

serviço – Inteligência do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor – 

Danos materiais – Ressarcimento do valor despendido com nova 

passagem aérea comprada pelo consumidor para viabilizar chegada em 

seu destino final em horário condizente com seu compromisso social – 

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor – Dano moral evidenciado pelos desgastes, angústia e 

dissabores experimentados pelo consumidor, que suplantam o mero 

aborrecimento cotidiano – Indenização devida – Montante fixado em 

primeiro grau a título de indenização por danos morais incondizente com a 

condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do 

dano – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso a que 

se dá parcial provimento." (FONTES, Mauricio Ferreira. Recurso inominado 

n. 1002507-06.2017.8.26.0297. J. em 17 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br) Nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e 

o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), está fartamente demonstrado com desídia com que a Ré lidou com os 

fatos. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do 

C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Pelo exposto e 

fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por 

ambas partes, sem preliminares a serem enfrentadas: 1. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 

2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. 2. OPINO 

por reconhecer os requisitos da responsabilidade civil, e por condenar a 

Ré a indenizar o Autor por danos morais, no valor que OPINO por arbitrar 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através 

de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012266-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012266-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVANIR DUARTE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO CALIXTO 

DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DO 

PARA S.A. - CELPA 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: 29/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012275-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENNE VIEIRA ORMONDE OAB - MT26271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DAYANA GONCALVES MACHADO OAB - 018.325.761-83 

(REPRESENTANTE)

 

PROCESSO n. 1012275-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:M. M. G. B. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENNE VIEIRA ORMONDE POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 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: 29/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1005574-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA CRIATIVA SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016223-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

WALMOR MARCHESIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016223-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

WALMOR MARCHESIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012288-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DE CAMPOS GOMES (AUTOR)

JURACY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REU)

 

PROCESSO n. 1012288-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

HENRIQUE DE CAMPOS GOMES e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VITOR LIMA DE ARRUDA 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: 

2ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1009271-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA TEREZINHA GAYVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIMMY ANDERSON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JIMMY ANDERSON DOS SANTOS - ME (TESTEMUNHA)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012314-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINO CARNEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA TREVISAN OAB - MT26922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012314-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:UMBELINO 

CARNEIRO NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA 

TREVISAN POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, representado pela 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 29/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012317-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MORAIS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012317-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE MORAIS 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO 

FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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: 

29/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012335-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREONE TEIXEIRA TESTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012335-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: ANDREONE TEIXEIRA TESTE 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: 29/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1009309-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY STAUT ROMERA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a parte promovente foi 

devidamente intimada (ID. 29689913), para informar o valor do contrato de 

empréstimo consignado questionado, bem como adequar o valor da causa. 

Não apresentou, porém, os dados solicitados. Dessa forma, intime-se, 

novamente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, cumprindo, na íntegra, a determinação de ID. 29689913, informando 

o valor do contrato de empréstimo debatido, incluindo a soma de todos os 

pedidos no valor da causa, conforme preconiza o artigo 292, VI, do CPC, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do 

feito. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na 

pasta de urgência. Intimem-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: 1011805-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE JESUS VEIGA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

documentos abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC): 1. Procuração legível e 

atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela 

parte promovente; 2. Cópia legível, completa e atualizada do comprovante 

de endereço (água, luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

para pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011822-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAULA CUNHA FERNANDES (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)

 

PROCESSO n. 1011822-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA PAULA 

CUNHA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 16/04/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE 

DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1001517-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYCE CHRISTINE SOARES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001517-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALYCE 

CHRISTINE SOARES BONFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER 

IRINEU RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012358-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012358-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

CALVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO CALVO 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: 

2ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012360-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FIRMINO MEDINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1012360-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE FIRMINO 

MEDINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA SILVA, 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS, AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA POLO 

PASSIVO: 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: 

29/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1009531-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29872277), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENTE DE DEBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por 

MILTON SOARES DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, 

que utiliza os serviços da promovida por meio da UC n.º 6/308360-7, 

instalada na Rua Mato Grosso, n.º 101, Bairro Praeirinho, nesta capital, 

Cuiabá-MT. Enfatiza que, a despeito do seu consumo permanecer 

inalterado, recebeu, da parte reclamada, fatura com cobrança indevida, na 

importância de R$ 1.302,95 (um mil e trezentos e dois reais e noventa e 

cinco centavos), referente ao mês de dezembro/019, com vencimento 

para o dia 16.01.020, calculada pelo gasto relativo à 1687 KWH de 

energia. Narra, ainda, que, “nunca utilizou tanta energia em sua residência, 

pois o reclamante é uma pessoa humilde, mora sozinha, possuindo 
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pouquíssimos eletrodomésticos, tanto é verdade que se pode perceber 

pelos últimos consumos do reclamante, que é beneficiaria da tarifa social 

por ser baixa renda, conforme extrato acima e também segue anexo.”. 

Ressalta, a parte autora, que, para constatar a irregularidade da 

mencionada cobrança, imediatamente, entrou em contato com a empresa 

promovida e solicitou uma vistoria, o que não ocorreu até a propositura da 

presente demanda. Na oportunidade, informa que, em razão do não 

pagamento da fatura questionada, teve o fornecimento de energia elétrica 

em sua residência interrompido no dia 28.02.020. Aduz, também, que 

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: “(...) 5) Requer em razão da verossimilhança dos fatos, 

conceder, liminarmente, a tutela antecipada, de forma “initio littis” e 

“inaudita altera pars”, para os fins de a Requerida proceda COM o 

RESTABELECIMENTO de energia na residência do reclamante com base na 

fatura de DEZEMBRO/2019 a empresa reclamada emitiu uma fatura no 

valor de R$ 1.302,95 (Hum mil trezentos e dois reais e noventa e cinco 

centavos), com vencimento no dia 16/01/2020, bem como ainda para que 

não faça a inserção do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito até o 

deslinde da ação, visto que a fatura que chegou na residência 

daoreclamante foram feitas de forma unilateral e totalmente incorretas, 

ainda mais um valor totalmente descabido e absurdo, para tanto, requer-se 

de V.Exa., se digne determinar a expedição de Ofício à empresa-Ré, 

nesse sentido, para que a empresa reclamada proceda com o 

restabelecimento de energia na residência do reclamante somente com 

base na fatura de DEZEMBRO DE 2019, bem como retire o nome do 

reclamante dos órgãos de proteção ao credito, visto que o reclamante 

sempre cumpriu com as suas obrigações, e agora a reclamada tenta de 

forma ardilosa imputar débitos ao reclamante que nunca existiram; 6) Que 

seja fixado o valor de multa penal por dia de atraso ao cumprimento da 

ordem que determina a obrigação de imediatamente não inserir seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, e a imediata ligação da unidade 

consumidora; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que 

evidencia, nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a 

existência de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Nesse 

contexto, vale anotar que, pelo histórico de contas apresentado nos autos 

(id. 29684778, p. 03), constata-se que o consumo registrado no mês 

dezembro/019, destoa, em muito, dos anteriores, diante do valor das 

faturas. Justificado, também, o receio da ineficácia do provimento final, 

visto que a parte requerente teve o seu fornecimento de energia 

interrompido e não restabelecido, diante do não pagamento do boleto 

apresentado pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. 

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 razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo 

menos por ora. 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 parte reclamante, ante 

o não pagamento da fatura sub iudice, dantes especificada, teve o 

fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, motivo do 

patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço público essencial. Também o restritivo de crédito 

acarreta risco de dano, pois, uma vez negativado o 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 não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, visto 

que as determinações, para restabelecer o fornecimento de energia 

elétrica, bem como abster de negativar o nome da parte autora, 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, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, 

parcialmente, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada: RESTABELEÇA, imediatamente, não 

ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de 

energia na UC n.º 6/308360-7, instalada na Rua Mato Grosso, n.º 101, 

Bairro Praeirinho, nesta capital, Cuiabá-MT, em razão da fatura 

questionada na presente demanda, conforme narrado nos autos, e dantes 

explicitada, até o deslinde desta demanda 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 da fatura questionada nesta demanda, igualmente até 

o seu desfecho. Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais 

dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à 

dívida polemizada na presente lide, supracitada. Outrossim, considerando 

a hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação 

da caução, conforme facultado pelo § 1º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. 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 que a empresa reclamada “retire o 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao credito, visto que o 

reclamante sempre cumpriu com as suas obrigações, e agora a reclamada 

tenta de forma ardilosa imputar débitos ao reclamante que nunca 

existiram”, JULGO PREJUDICADA sua análise, considerando a consulta 

hoje feita, conforme irrompe do extrato de protocolo n.º 

002.241.823.231-1, atualizado em 10.3.020, expedido pelo SPC BRASIL, 

obtido por meio do convênio com o Poder Judiciário de Mato Grosso e 

anexado abaixo desta decisão, não há anotação no nome da parte 

promovente, incluída pela reclamada, 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 ---------------------------

---------------- 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: MILTON SOARES DA SILVA DATA NASCIMENTO: 

11/12/1946 CPF: 522.399.691-72 ------------------------------------------- 

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: 

002.241.823.321-1 10/03/2020 17:31:30-horario de Brasilia-FIM -------------

------------------------------

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011645-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA”, ajuizada por LEONARDO 

VIEIRA DE SOUZA em face de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA e 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado 

em seu nome, pelas empresas reclamadas, nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato n.º 1502680866, no valor de R$ 571,67 

(quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos). Esclarece 

que, foi surpreendida com a mencionada restrição ao tentar efetuar um 

procedimento no comércio local. Ressalta que, desconhece a dívida 

questionada, bem como afirma não ter nenhuma relação jurídica com as 

empresas promovidas. 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: “(...) 

iii. LIMINARMENTE, a concessão dos EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA REQUERIDA, no sentido de que seja ordenado a parte Requerida 

EXCLUA OS DADOS DO AUTOR DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, QUANTOS AOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA PRESENTE 

DEMANDA, sob pena de multa diária 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 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 da existência da dívida somente pode ser feita 

pelas partes promovidas, 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 às partes 

reclamadas, visto que tal determinação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que as partes promovidas, na forma 

do peticionado: EXCLUAM, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta demanda ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. 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 às partes promovidas esse encargo. 

Citem-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: 1008825-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEBIO VIEIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS SILVA OAB - MT26205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO 

LIMINAR”, ajuizada por HEBIO VIERA DO CARMO em face de BANCO 

SAFRA S.A. A parte promovente alega, em síntese, que firmou contrato 

com a empresa reclamada, bem como afirma que passou a utilizar os 

serviços por ela fornecidos, a fim de fornecer, aos seus clientes, nova 

opção de pagamento, por meio do cartão de crédito ou débito. Esclarece 

que, conforme acordo original, a parte promovida repassaria os valores 

das vendas, efetivadas pela parte autora, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

na conta corrente do Banco Itaú (agência n.º 7876, conta n.º 22590-0). 

Ressalta que, em decorrência de alguns transtornos acontecidos, optou 

pelo cancelamento da máquina de cartão e devolveu o equipamento à 

empresa requerida. Em razão disso, solicitou o repasse da quantia que foi 

creditada no período de uso, na importância de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), o que não ocorreu até a propositura da presente 

demanda. Aduz, também, que realizou diversas reclamações 

administrativas, consoante os números de protocolos listados no ID. 

29515140. 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: “(...) Seja 

concedida a tutela provisória, prosseguindo-se o feito até a sentença, a 

qual espera julgada PROCEDENTE, com o escopo de recebimento 

IMEDIATO da quantia retida indevidamente, no valor de R$ 1.500,00 (um mil 

quinhentos e noventa reais), estancando, imediatamente, o ato ilícito 

perpetrado pela Ré; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que apesar de tentar 

resolver o impasse de forma administrativa, informando todos os seus 
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dados, conforme solicitado pela parte promovida, tem o saldo de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), relativo às vendas realizadas, ainda, 

retido indevidamente pela empresa reclamada. Pede, pois, liminarmente, 

como transcrito alhures, que: “(...) Seja concedida a tutela provisória, 

prosseguindo-se o feito até a sentença, a qual espera julgada 

PROCEDENTE, com o escopo de recebimento IMEDIATO da quantia retida 

indevidamente, no valor de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos e noventa 

reais), estancando, imediatamente, o ato ilícito perpetrado pela Ré; (...)” 

Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte autora, o que torna temerária a concessão das providências 

reclamadas, supratranscritas. Prudente, por isso e ante tudo o mais que 

dos autos consta, o aguardo da formação do contraditório e da dilação 

probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004936-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA”, ajuizada por SÉRGIO DA SILVA LIMA em face de BANCO 

BRADESCARD S.A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade 

quanto ao débito apontado em seu nome, pela empresa reclamada, nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem notificação prévia, referente ao 

contrato n.º 427167217896401, no valor de R$ 1.673,63 (um mil e 

seiscentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos). Esclarece 

que foi surpreendida com a mencionada restrição ao tentar efetivar um 

financiamento de veículo. Ressalta, a parte autora, que celebrou contrato 

com empresa promovida, bem como informa que a fatura vencida no dia 

de 16.10.019, na importância de R$ 1.215,41 (um mil e duzentos e quinze 

reais e quarenta e um centavos), foi devidamente quitada em 31.10.019, 

consoante comprovante de pagamento apresentado no ID. 28901131. 

Narra que, “DESCONHECE pendência de fatura com vencimento no dia 

16/10/2019, porque esse possui apenas um cartão de crédito com a 

requerida e a pendência fora devidamente paga, conforme cópia da fatura 

com vencimento 16/10/2019 e seu comprovante de pagamento”. Aduz, 

ainda, que 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 preliminarmente: “(...) 1) PRELIMINARMENTE: a 

concessão da tutela antecipada afim de ordenar a Ré a retirar, 

urgentemente, o nome da requerente do SPC/SERASA EXPERIAN, sob 

pena de multa diária; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que apesar da efetiva 

quitação da fatura relativa ao mês de outubro/019, a empresa requerida 

negativou seu nome, de forma indevida e sem prévia notificação. Pede, 

pois, preliminarmente, como transcrito alhures, que: “(...) 1) 

PRELIMINARMENTE: a concessão da tutela antecipada afim de ordenar a 

Ré a retirar, urgentemente, o nome da requerente do SPC/SERASA 

EXPERIAN, sob pena de multa diária; (...)” Todavia, da análise das razões 

expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente 

relevância do fundamento invocado, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão das providências reclamadas, supratranscritas. Prudente, por 

isso e ante tudo o mais que dos autos consta, o aguardo da formação do 

contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das 

normas legais, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a 

existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um 

juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, 

autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos 

esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da 

argumentação expendida pela parte promovente, não há como apreciar a 

liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, 

nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória 

do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. 
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Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005515-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BARROS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29860111), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por SUELY 

BARROS DOS REIS em face de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO 

LTDA. A parte promovente alega, em síntese, que firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais, com a empresa reclamada, a fim de 

cursar a pós-graduação em “Educação Especial”, com matrícula sob o n.º 

2108846901. Enfatiza que participou do mencionado curso até o mês de 

novembro/018, bem como afirma que, por desinteresse, solicitou a 

rescisão contratual no dia 10.12.018, consoante protocolo de atendimento 

n.º 7403017. Na oportunidade, informa que, efetivou o pagamento relativo 

à fatura do mês de dezembro/018, no dia 10.12.018, na importância de R$ 

187,23 (cento e oitenta e sete reais e vinte e três centavos). Narra, 

também, “após o cancelamento do curso a Autora vem recebendo 

diversas ligações, as quais ultrapassam um montante de 15 por dia, com 

cobranças descabidas, e totalmente indevidas, por débitos referentes aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2019, no valor de R$ 2.913,32 (Dois mil 

novecentos e treze reais e trinta e dois centavos), bem como ameaças de 

inscrição do nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, caso os 

débitos não sejam quitados”. Relata, ainda, que “tais ligações 

ultrapassaram os limites de um mero aborrecimento, uma vez que causou 

um grande constrangimento a Autora, que é professora, e recebeu uma 

advertência da instituição de ensino em que trabalha pelo uso de celular 

em sala de aula, já que a mesma atendeu há diversas ligações da Reclama 

durante seu horário de trabalho, sempre informando que nada devia, 

conforme documento anexo”. Aduz, a parte autora, que 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: “(...) 

d) Que seja deferida a tutela antecipada, initio litis e inaudita alteram pars, 

para que a Requerida pare imediatamente de realizar ligações, ou 

estabelecer qualquer tipo de contato, com objetivo de fazer cobrança, em 

seu número de celular e residencial, bem como se abstenha de incluir o 

nome da Requerente no cadastro de inadimplentes. (...)” 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, a relevância dos fundamentos da demanda 

reside nas argumentações da parte promovente, demonstradas, em 

princípio, pelos documentos acostados à inicial, que comprovam, a prima 

facie, suas afirmações. 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 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 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 as ligações realizadas 

nas linhas telefônicas da parte promovente, bem como abster de inserir 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, 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, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecipada, para determinar que a empresa promovida, 

na forma do peticionado: SUSPENDA as reiteradas ligações efetuadas nas 

linhas telefônicas da parte requerente, pelos motivos narrados nos autos, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, até o deslinde desta 

demanda ou ulteriores deliberações ABSTENHA-SE de inserir o nome da 

parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório 

de protesto, dentre outros, no tocante ao débito polemizado nos autos, 

igualmente até o seu desfecho. 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. 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: 1012002-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por DANIELE YUKIE FUKUI 

REBOUÇAS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, que é proprietária do 

escritório de advocacia, o qual utiliza os serviços da empresa promovida 

por meio da UC n.º 6/2631748-7, instalada na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n.º 

525, sala n.º 1803, edifício Dual Business Office & Corporate-Helbor, 

Bairro Alvorada, nesta capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que, a despeito do seu 

consumo permanecer inalterado, recebeu, da parte reclamada, fatura com 

cobrança indevida, acima da média mensal anteriormente calculada, 

relativa ao mês de janeiro/020, no valor de R$ 1.210,26 (um mil e duzentos 

e dez reais e vinte e seis centavos), vencida no dia 22.02.020. Relata, a 

parte autora, que, “a leitura do medidor monofásico foi realizada na data 

de 13 de janeiro, sendo importante ressaltar que entre as datas de 20 de 

dezembro de 2019 ao dia 05 de janeiro 2020, não houve expediente no 

escritório, no qual é localizado no endereço da unidade consumidora em 

questão, ou seja, não houve o consumo de energia elétrica no imóvel 

neste período, justamente em consideração ao recesso forense seguido 

de acordo com a portaria n.1466-PRES.de 19 de dezembro de 

2019,disponivel no DJE Ed.10623 [doc.1] e também conforme anexa a 

publicação realizada na rede social do próprio escritório, informando o 

período do recesso”. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 
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autora, dentre outras alegações e providências, requer preliminarmente: 

“(...) b) Preliminarmente, seja concedida tutela provisória de urgência, 

antecipada, com base no artigo 294 e artigo 300, § 2º e § 3º do CPC, 

determinando que a Ré abstenha-se de interromper a energia elétrica da 

empresa autora; (...)” 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, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que 

evidencia, nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a 

existência de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, 

também, o receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte 

requerente pode ter o seu fornecimento de energia interrompido e não 

restabelecido, a qualquer momento, diante do não pagamento das faturas 

apresentadas pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. 

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 razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo 

menos por ora. 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 parte reclamante, ante 

o não pagamento da fatura sub iudice, dantes especificada, possivelmente 

terá o seu fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, 

motivo do patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao 

usuário, pois se trata de serviço público essencial. Por outro lado, a 

medida pleiteada não trará nenhum prejuízo à parte promovida, visto que a 

determinação, para abster de interromper o fornecimento de energia 

elétrica, 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 postulada: ABSTENHA-SE de interromper o 

fornecimento de energia elétrica, na UC n.º 6/2631748-7, instalada na 

Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n.º 525, sala n.º 1803, edifício Dual Business 

Office & Corporate-Helbor, Bairro Alvorada, nesta capital, Cuiabá-MT, 

decorrente do não pagamento do débito contestado, como dantes narrado, 

até o deslinde desta demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o corte, 

que RESTABELEÇA o serviço, 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 à dívida 

polemizada na presente lide, supracitada. Outrossim, considerando a 

hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. 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: 1009319-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REVISÃO DE 

DÉBITO E ANTECIPAÇAO DE TUTELA”, ajuizada por LOURDES LIMPIA 

CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, distribuída, por sorteio, ao 

Primeiro Juizado Especial Cível, sob n.º 1009319-91.2020.8.11.0001, tendo 

o Magistrado determinado a sua remessa a este juízo, argumentando a 

ocorrência de conexão com os autos de n.º 1000915-51.2020.8.11.0001, 

que tramita perante este Juizado. Como cediço, ocorre a conexão quando 

duas ou mais ações são análogas, ou seja, têm em comum um dos 

elementos identificadores da ação, objeto ou causa de pedir. E o 

fundamento da reunião de processos conexos perante o mesmo julgador 

é evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica. No caso sub 

examen, a despeito de o nobre colega considerar, na r. decisão, que o 

pedido nesta demanda decorre de faturas de energia oriundas do mesmo 

contrato de fornecimento em trâmite no feito acima indicado, da análise 

dos respectivos autos, concluo que a conexão não está caracterizada, 

porquanto, embora as partes sejam as mesmas nas duas ações, seus 

objetos são diversos, uma vez derivados de faturas de energia elétrica 

distintas. Nessa hipótese, possível o julgamento em sentidos opostos, total 

ou parcialmente. Assim, dependendo do que for apurado na fase 

instrutória, as demandas poderão ter soluções jurídicas divergentes, pois 

inexiste um liame que faça os processos passíveis de decisão unificada. 

Apesar de versar, em tese, sobre a mesma matéria, os motivos 

ensejadores são diversos. Considerando que houve o declínio de 

competência, mediante decisão proferida pelo Magistrado do Primeiro 

Juizado Especial Cível, para onde o feito havia sido distribuído mediante 

sorteio, necessária a suscitação do presente conflito de competência à 

Egrégia Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso, nos termos 

do Enunciado 91, do FONAJE. Vale ressaltar que, o entendimento da 

Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aplicável a 

espécie, nos seguintes termos: “EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ? JUIZ SUSCITADO ALEGA CONEXÃO ENTRE AÇÕES ? 

DEMANDAS RELATIVAS FATURAS DIVERSAS ? AUSÊNCIA DE CONEXÃO 

? PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS ? PRIMEIRO FEITO ARQUIVADO ? 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ ? AUSÊNCIA DE CONEXÃO ? 

IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO ? CONFLITO JULGADO PROCEDENTE ? 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Competência declinada pelo juízo 

do 3º Juizado Especial que entendeu haver conexão desta ação em 

trâmite no Terceiro Juizado, cujo juízo discordou e suscitou conflito 

negativo de competência ao argumento de que inexiste conexão, faturas e 

causa de pedir são diversas, isto é, se fundamentam em contratos 

diversos e, ainda, objetivam pedidos diversos, sem contar o fato de que o 

primeiro feito já encontra-se arquivado por abandono da causa pela 

promovente. Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais 

ações identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das 

ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões 

conflitantes. Entretanto, versando as ações sobre falhas, faturas diversas 

e não subsequentes e pedidos diversos, inexiste conexão a impor a 

reunião dos feitos, ainda mais quando o primeiro feito já havia sido 

arquivado, caso de aplicabilidade da Súmula 235 do STJ. Conflito de 

competência admitido e julgado procedente para reconhecer como 

competente o juízo suscitado. Conflito negativo de competência julgado 

procedente”. (Processo n.º 8058801-54.2018.811.0001, Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juíza de Direto, Dra. Lúcia Peruffo). 

Diante do exposto, suscito o conflito negativo de competência e determino 

que os autos sejam remetidos, com urgência, à Egrégia Turma Recursal 

Única deste Estado, a fim de que seja dirimida a questão. Às providências. 

Cumpra-se com urgência. 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: 1009166-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29897014), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/c PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por FABIANA 

DA SILVA SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, 

que utiliza os serviços da empresa promovida por meio da UC n.º 

6/27460044-3, instalada na Rua Albano Martins, n.º 300, ap. n.º 202, bloco 

n.º 06, Bairro Jardim Ubirajara, nesta capital, Cuiabá-MT. Narra que, no dia 

07.5.019, “solicitou a ligação da sua unidade consumidora em sua 

residência (bloco 6, apt 202), para fornecimento de energia elétrica, 

conforme prova o protocolo nº 9055462459”. Esclarece que, nos meses 

de junho/019 e julho/019 a média de consumo foi calculada por 50 KWH, 

bem como afirma que, o condomínio no qual reside, dispõe da placa de 

energia solar. Ressalta que, a despeito do seu consumo permanecer 

inalterado, recebeu, da parte reclamada, faturas com cobranças 

indevidas, quais sejam, nos meses de agosto/019 (R$ 259,12 – duzentos 

e cinquenta e nove reais e doze centavos), com vencimento no dia 

27.8.019; setembro/019 (R$ 334,72 – trezentos e trinta e quatro reais e 

setenta e dois centavos), vencida em 25.9.019; outubro/019 (R$ 380,79 – 

trezentos e oitenta reais e setenta e nove centavos); novembro/019 (R$ 

365,47 – trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) 

com vencimento no dia 26.11.019; dezembro/019 (R$ 291,64 – duzentos e 

noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), vencida em 26.12.019; 

janeiro/020 (R$ 430,34 – quatrocentos e trinta reais e trinta e quatro 

centavos), vencida no dia 29.01.020; e, fevereiro/020 (R$ 259,08 – 

duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavo), com vencimento no dia 

26.02.020. Na oportunidade, informa que não efetivou o pagamento dos 

dois últimos boletos debatidos. Relata, a parte autora, que, “acionou o 

sindico do condomínio para buscar uma resposta do porquê que a mesma 

não estava tendo se quer o desconto em sua fatura em decorrência das 

PLACAS SOLARES, bem como assevera que, “o sindico em contado com 

a Requerida, constatou que a unidade consumidora n. 6/2746044-3 

(BLOCO 06, APT 202) da Requerente se quer está ativa, como prova o 

informativo 013/2020 em anexo, enviado pela ENERGISA”. Aduz, também, 

que teme a suspensão do fornecimento de energia em sua unidade 

consumidora e a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, 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: “(...) I- Seja concedida 

URGENTEMENTE a antecipação dos efeitos da tutela, para que a empresa 

Requerida SUSPENDA as cobranças do mês de janeiro e fevereiro de 

2020 e todas as demais que venham ocorrer no curso da marcha 

processual, bem como SUSPENDA a interrupção no fornecimento da 

energia elétrica na unidade consumidora n. 6/2746044-3 (BLOCO 06, APT 

202), e consequentemente também SUSPENDA a negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde da 

presente demanda; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que 

evidencia, nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a 

existência de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, 

também, o receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte 

requerente pode ter o seu fornecimento de energia interrompido e não 

restabelecido, a qualquer momento, diante do não pagamento das faturas 

apresentadas pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. 

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 razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo 

menos por ora. 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 parte reclamante, ante 

o não pagamento das faturas sub iudice, dantes especificadas, 

possivelmente terá o seu fornecimento de energia elétrica interrompido e 

suspenso, motivo do patente perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço público essencial. 

Também o restritivo de crédito acarreta risco de dano, pois, uma vez 

negativado o 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 não trarão 

nenhum prejuízo à parte promovida, visto que as determinações, para 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como abster de 

negativar o nome da parte autora, 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, 

porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma 

postulada: SUSPENDA a cobrança das faturas, ora questionadas, quais 

sejam, relativas ao mês de janeiro/020 (R$ 430,34 – quatrocentos e trinta 

reais e trinta e quatro centavos), vencida no dia 29.01.020 e, 

fevereiro/020 (R$ 259,08 – duzentos e cinquenta e nove reais e oito 

centavo), com vencimento no dia 26.02.020, como relatado e especificado 

pela parte autora, até o encerramento desta ação ou ulteriores 

deliberações; ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, na 

UC n.º 6/27460044-3, instalada na Rua Albano Martins, n.º 300, ap. n.º 

202, bloco n.º 06, Bairro Jardim Ubirajara, nesta capital, Cuiabá-MT, 

decorrente do não pagamento dos débitos contestados, como dantes 

narrado, até o deslinde desta demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o 

corte, que RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 (doze) horas; 

ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte autora nos órgãos de restrição 

ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, pelo não 

pagamento das faturas discutidas nesta demanda, igualmente até o seu 

desfecho. 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. Ressalta-se, para aclarar a 

situação e dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem 

validade, apenas, no tocante à dívida polemizada na presente lide, 

supracitada. Outrossim, considerando a hipossuficiência financeira da 

parte promovente, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 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 suspender as 

cobranças futuras “que venham ocorrer no curso da marcha processual”, 

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
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012070-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GAUDENCIO DA COSTA MEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, a parte autora ajuizou 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” endereçado ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, contudo, foi distribuído 

erroneamente a este juízo. Assim, determino imediatamente a 

redistribuição do feito, após baixas e anotações de costume. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. 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: 1007812-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYZA DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007812-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYZA DE OLIVEIRA MENDES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o recurso 

encontra-se tempestivo. Desse modo, recebo o Recurso Inominado, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. 

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte Recorrente ora 

Reclamante. Verifico que a parte recorrida ora Reclamada fora 

devidamente intimada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. 

Remetam os autos à Eg. Turma Recursal com as homenagens deste juízo. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001366-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE DE MIRANDA MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001366-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA FERREIRA REQUERIDO: KARINE DE 

MIRANDA MATTOS Vistos, etc. I. CUMPRA na forma deprecada, servindo 

a cópia com o mandado. II. OFICIE ao Juízo Deprecante informando acerca 

da distribuição da presente Deprecada e seus respectivos dados, 

solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou sua 

devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu número, 

sob pena de impossibilidade do atendimento. III. Após, observadas as 

formalidades legais, DEVOLVA com as cautelas e homenagens de estilo. 

Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007395-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELVEDERE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

AFONSO ANTONIO VIOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007395-45.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO BELVEDERE EXECUTADO: MARIA 

AUXILIADORA SANTOS SILVA, AFONSO ANTONIO VIOLA Cite-se a parte 

devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. Realizada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a parte 

devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011878-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA DA MATA (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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011878-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLENE FERREIRA DA MATA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de “AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por MARLENE FERREIRA DA MATA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., ambos qualificados nos autos. A parte reclamante contesta as 

cobranças referente aos meses de junho/dezembro/2019 por 

considera-las absurdas e abusivas. Sustenta ainda, que os valores só 

vieram reduzir a partir do mês de janeiro de 2020, após a reclamante 

entrar em contato com a requerida, e solicitar uma vistoria/substituição do 

medidor. Argumenta ainda, que já ingressou com a demanda judicial 

(8038508-29.2019.811.0001) questionando a primeira fatura de valor 

absurdo, já obtendo êxito na retificação do valor. Por fim, requer, em tutela 

de urgência, o restabelecimento de energia elétrica. Pleiteia, ainda, a 

exclusão de restrição de seu nome no rol de mal pagadores, o recálculo 

das faturas em discussão e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e decido. A parte colaciona aos autos faturas que apontam 

significativa diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato 

que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Com 

isso, o requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado, relativo aos pedidos de abstenção de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica e de restrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. 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. Ademais, tendo em vista o fato de que a reclamante 

traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, 

entendo que está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, 

fato que permite a concessão da medida. Nesse sentido: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 
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nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) 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 do efetivo consumo ou da fraude 

no medidor/hidrômetro somente pode ser feita pela empresa fornecedora, 

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, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor. 

Por isso, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na revisão do mencionado 

débito. Outrossim, também em consulta ao extrato anexado pela parte 

reclamante, constato que a parte requerente somente possui a restrição 

contestada. Observa-se, também, que o restritivo de crédito ocasiona 

perigo de dano, pois a parte requerente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Além disso, as arguições 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. Por outro lado, a medida pleiteada não trará nenhum prejuízo à 

parte requerida, visto que a ordem para excluir a negativação do nome do 

requerente não representa perigo de irreversibilidade, já que essa medida 

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. 

Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a 

parte reclamada intimada para RESTABELECER o serviço de fornecimento 

de energia elétrica na residência da parte reclamante (UC n º 6/348592-7) 

para o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas, a contar da efetiva 

intimação. DETERMINO à reclamada que SUSPENDA, incontinenti, as 

cobranças das faturas objetos da demanda, bem assim, diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que se EXCLUA o nome da parte autora dos órgãos de restrição de 

crédito (SPC, SERASA e SCPC), dentre outros, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, até o deslinde desta ação, no tocante à restrição creditícia 

lançada em face do débito indicado na exordial. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (mil 

reais), até ulterior deliberação judicial. 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. Já designada audiência de conciliação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011362-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEYMSSON DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011362-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JHEYMSSON DO NASCIMENTO SOUSA REQUERIDO: 

SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de pedido liminar formulado por JHEYMSSON DO NASCIMENTO 

SOUSA, na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA, 

registrado no rol de inadimplentes. Sustenta a parte autora que o débito 

apontado pela parte ré, é inexistente, porque se encontra pago, conforme 

comprovantes em anexo. 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. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não seria coerente determinar que a parte autora aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, poderia causar-lhe 

embaraço durante o curso processual, de modo que entendo razoável a 

concessão liminar com fulcro no art. 297 do CPC. Vale acrescentar que 

não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá 

ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique 

em impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte 

na hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios 

legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz ao débito apontado pela parte ré. Intime-se a parte ré para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte autora, 

para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a 

hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). Audiência de conciliação já designada. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011529-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY FATIMO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011529-18.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ROSINEY FATIMO CORREA REU: OI BRASILTELECOM Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM MEDIDA DE LIMINAR na qual 

busca a parte autora a exclusão de seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. 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. Em que pese as alegações 

trazidas aos autos pela parte autora, verifico que o extrato do serasa 

demonstra a existência de outra negativação, razão a qual, a concessão 

da medida em nada seria modificaria o perfil econômico refletido pelo 

alusivo órgão de proteção ao crédito, de modo que entendo ausente o 

perigo de dano. O pleito vai ser indeferido Oportuno registrar que ainda 

que se possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal fato por si só 

não é suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência 

dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Audiência 

de conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011098-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JALISSON DANIEL GUIMARAES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011098-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JALISSON DANIEL GUIMARAES GOMES REU: FABRICIO 

ANDRE BAY & CIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela parte autora na qual pretende ter excluído seus dados do 

cadastro de inadimplentes. Com efeito, para a concessão da tutela de 
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urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se denota dos autos não se colhe a presença do requisito 

consistente no periculum in mora, porquanto a anotação registra data de 

inclusão longínqua (2015), fato que permite verificar que a parte já 

convivia com a mencionada restrição, nada se verificando dos autos que 

permita inferir a alegada urgência para a concessão da medida. Indefiro o 

pleito. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 

elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada 

audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011524-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011524-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDMAR ALVES REU: TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 

ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C DANOS MORAIS na qual busca a 

parte autora que seja determinado que a parte ré promova a transferência 

do veiculo para o nome do novo proprietário Hyundai modelo HB20S 

confort, 1.0, placa oac - 7851. Afirma a parte autora que em 22 de 

dezembro de 2015 celebrou contrato de Venda do referido veículo 

(Hyundai HB20S) com a parte ré. Aduz que, em 22 de dezembro de 2015 o 

pagamento no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e 

no dia 23 de dezembro de 2015 a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais), conforme se comprova por meio dos extratos bancários 

da época anexos. Contudo, a despeito da concretização do negócio com a 

respectiva tradição, a Requerida que é uma empresa de comercialização 

de veículos usados (garagem), vendeu o veículo a um terceiro, que jamais 

procedeu à transferência do automóvel junto ao DETRAN. 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. Entretanto, é sabido que a 

tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será prestada 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, ainda, 

de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. A despeito das alegações da parte autora quanto à 

responsabilidade da parte ré em promover a transferência do veículo, 

compulsando os autos, verifico que não há, ainda que mínima, 

comprovação alguma a respeito. Até porque, não consta nos autos, nem 

mesmo a cópia dos contratos mencionados, o que torna inviável ao juízo, 

em sede de cognição sumária, determinar à parte ré que promova a 

transferência do veículo e o pagamento relativo aos débitos fiscais. 

Assim, entendo que a questão (que deve ser debatida), necessita de 

dilação probatória, bem como a instauração do contraditório, para a 

formação de um juízo de convicção mais seguro. Até porque, a situação 

posta em juízo, ainda mostra-se nebulosa, porque não se sabe como se 

deram as tratativas contratuais, de modo que entendo prudente, antes de 

qualquer deliberação, além da dilação probatória, ouvir a parte contrária. A 

propósito, confira a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) 

PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” - DECISÃO ANULADA - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO. Os documentos trazidos pela parte Agravante 

revelam diversas questões, de direito e de fato, que podem levar a causa 

para caminho diferente daquele adotado ou não, a depender da motivação 

a ser convocada quanto ao livre convencimento sobre a matéria pelo juízo 

natural. (...) A matéria em debate necessita de DILAÇÃO PROBATÓRIA, 

fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de 

convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são 

insuficientes para comprovar as alegações da parte autora, mostrando-se 

conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da 

propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere” para 

evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder 

Judiciário. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) 

Ademais, imperioso destacar que a concessão do pedido liminar 

consistente na obrigação de fazer com a finalidade de determinar a 

transferência do veículo, mostra-se temerária em juízo de cognição 

sumária, porque tal medida se confunde com o próprio mérito da ação, de 

modo que o deferimento, neste momento, alcançaria a próprio julgamento 

da demanda, o que se mostra inviável sem a oitiva da parte contrária. 

Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO 

LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra 

acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo 

embargante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 

1.1. O embargante alega omissão no acórdão atinente aos artigos 9º e 10 

do CPC porque não esclareceu em que medida o art. 300, §3º do CPC se 

amoldaria ao presente caso. 1.2. Alega que o decisum não explicou as 

razões pelas quais os efeitos de tutela de urgência seriam irreversíveis. 

1.3. Sustenta ser possível a antecipação de tutela, ainda que haja perigo 

de irreversibilidade do provimento, quando o mal irreversível for maior. 2. A 

aresto foi claro ao dizer que a concessão da liminar, neste instante, não 

comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é 

vedado nos termos do art. 300, §3º do CPC que estabelece que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 1. Não há como 

conceber a medida liminar, tendo em conta que o provimento pleiteado se 

confunde com o próprio pedido principal, de caráter satisfativo, o que foi 

também explanado no decisum. 2.2. A causa de pedir e objeto aviado na 

inicial não apresenta plausibilidade de perecimento do direito defendido, de 

modo a não restar demonstrados os prejuízos com o aguardo da 

apresentação ode documentos no prazo da contestação. 3. A motivação 

contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos 

considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos 

embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da 

causa. 4. Assim, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, 

contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes 

embargos declaratórios. 5. Embargos rejeitados. (TJ-DF, 

0713665-46.2018.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJ 12/12/2018; 2ª Turma 

Cível, Publicação 18/12/2018). (destaquei) Indefiro o pleito. Logo, 

considerando a natureza satisfativa da medida e mostrando-se 

necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da 

demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011216-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011216-57.2020.8.11.0001. 

AUTOR: IGHOR MIGUEIS RIBEIRO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por 

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte reclamante requer a suspensão 

da fatura no valor de R$ 697,46 (seiscentos e noventa e sete reais e 

quarenta e seis centavos), bem como a repetição de indébito da fatura já 
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paga no valor de R$ 1.062,90 (mil e sessenta e dois reais e noventa 

centavos) referentes a suposta “recuperação de consumo”, que está 

sendo cobrado indevidamente, considerando que jamais utilizou-se de 

técnicas ilegais para o desvio de energia. E, depois de expostos os fatos 

e os argumentos jurídicos que amparam suas pretensões, a parte 

promovente requer: (...) a) A CONCESSÃO da TUTELA DE URGÊNCIA 

prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, para determinar 

LIMINARMENTE QUE A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA SUSPENDA A 

FATURA COM VENCIMENTO EM 30/12/2019, NO VALOR DE R$ 697,46 

(SEISSENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS 

CENTAVOS), SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DO REQUERENTE EM DECORRÊNCIA DOS DÉBITO 

RELATADO, EVITANDO DESSA FORMA PREJUÍZO AO REQUERENTE, BEM 

COMO QUE A MESMA SE ABSTENHA DE INSCREVER O CPF DA PARTE 

AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ENQUANTO 

PERDURAR A AÇÃO, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo sábio 

entendimento de Vossa Excelência;” (...) É a suma. DECIDO. Da análise 

inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece 

acolhimento. O art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor 

prevê, 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. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “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”. No caso sub examen e, conforme irrompe das 

normas legais dantes citadas, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Isso porque, da análise dos 

documentos que instruíram a inicial, constato que não há elementos 

suficientes para demonstrar, estreme de dúvidas, quanto ao pleito de 

tutela de urgência requerida. Prudente, pois, aguardar a instrução 

processual, para melhor esclarecimento dos fatos. Afere-se do 

demonstrativo em Id. 29947306, que os meses de janeiro/maio de 2019 

houve o faturamento de 304 Kw à 484 Kw, enquanto meses 

junho/dezembro de 2019 teve consumo de 634 Kw à 901 Kw, 

demonstrando dessa forma uma grande diferença de consumos entre os 

meses descritos, podendo de fato ter ocorrido alguma anormalidade que 

provocou o faturamento inferior ao correto. Pelo exposto, não 

preenchendo os requisitos necessários à concessão da medida 

perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela 

parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, 

intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação já 

designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para 

querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, 

caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C DANOS 

MATERIAIS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, 

ajuizada por ORESTES FURTADO DE SOUZA FILHO em face de MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. A parte promovente alega, em síntese, que 

celebrou contrato de seguro empresarial, com a parte reclamada, com 

apólice sob o n.º 0120/0009286/18, para garantia de seu imóvel situado na 

Rua General Mello, n.º 2.410, Bairro Campo Velho, nesta capital, 

Cuiabá-MT. Esclarece que, no dia 01.12.017, ocorreu um incêndio no 

referido imóvel, que teve início no piso térreo e se expandiu para o 

primeiro andar e fundos da propriedade. Ressalta, a parte autora, que, 

imediatamente, entrou em contato com a empresa promovida, a fim de 

acionar o mencionado seguro e receber os valores pertinentes, o que foi 

negado, de forma irregular. Narra que, “contrariando toda e qualquer 

legitima expectativa, quando solicitado o pagamento de indenização pelo 

incêndio ocorrido, houve a negativa de pagamento da seguradora, 

alegando que a atividade exercida no piso térreo do imóvel era diferente 

da contratada, pois no seguro o imóvel estaria alugado para uma igreja e 

na realizada estava alfado para uma papelaria, conforme documento 

anexo”, bem como afirma que, “o seguro contratado pelo Autor foi em para 

seu imóvel e não para a atividade exercida no mesmo, pois o imóvel é 

destinado à locação, sendo seu meio de subsistência”. Aduz, ainda, que 

realizou diversas reclamações administrativas, conforme protocolos n.º 

0904418155801331703 e 100418104901341506. 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: “(...) 2. A concessão da TUTELA DE 

URGÊNCIA, para compelir a seguradora ré a pagar o valor da indenização 

securitária, no valor de R$ 37.458,00, correspondente ao valor gasto para 

o conserto do imóvel segurado, sob pena de aplicação de multa 

cominatória diária; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 
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redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que firmou contrato de 

seguro com a empresa promovida e, após o sinistro ocorrido em seu 

imóvel, solicitou o pagamento de indenização, o que foi negado 

indevidamente, ao argumento de que, “a atividade exercida no piso térreo 

do imóvel era diferente da contratada, pois no seguro o imóvel estaria 

alugado para uma igreja e na realizada estava alfado para uma papelaria”. 

Pede, pois, liminarmente, como transcrito alhures, que: “(...) 2. A 

concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para compelir a seguradora ré a 

pagar o valor da indenização securitária, no valor de R$ 37.458,00, 

correspondente ao valor gasto para o conserto do imóvel segurado, sob 

pena de aplicação de multa cominatória diária; (...)” Todavia, da análise 

das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos consta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem todos os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão 

da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de 

urgência pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29711501), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO”, ajuizada por CARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS, em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte promovente alega, em síntese, que 

utiliza os serviços da empresa promovida por meio da linha telefônica n.º 

(65) 99962.2541, na modalidade pós-pago, o qual, também, aproveita em 

sua profissão. Ressalta que, devido à falha na prestação da atividade, 

seu número de telefone deixou de receber ligações e acessar as redes 

móveis, o que ocasiona prejuízo em seu trabalho. Narra que, “o seu 

aparelho móvel encontra-se em perfeitas condições e nunca apresentou 

qualquer problema que pudesse interferir nas chamadas”, bem como, que, 

”o problema também não ocorre por faltar de sinal, visto que consegue 

realizar ligações, entretanto não consegue recebê-las, seja de qualquer 

outro aparelho móvel ou fixo”. Aduz que realizou diversas reclamações 

administrativas, inclusive no PROCON, com o protocolo sob o n.º 

20196601387730. 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) seja 

deferido o pedido de tutela de urgência, initio litis e inaudita altera pars, nos 

moldes do artigo 300 do NCPC, determinando que a Reclamada regularize 

a linha telefônica do Reclamante, para este volte a receber ligações e ter 

acesso regular às suas redes móveis, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado da sentença do presente feito; (...)” É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados 

Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como 

a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser 

utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde 

que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que, devido à falha na 

prestação do serviço, sua linha telefônica passou a não receber 

chamadas e acessar redes móveis, bem como afirma que, a despeito das 

reclamações administrativas, o problema não foi solucionado. Pede, pois, 

liminarmente, como transcrito alhures, que: “(...) 1) seja deferido o pedido 

de tutela de urgência, initio litis e inaudita altera pars, nos moldes do artigo 

300 do NCPC, determinando que a Reclamada regularize a linha telefônica 

do Reclamante, para este volte a receber ligações e ter acesso regular às 

suas redes móveis, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da 

sentença do presente feito; (...)” Todavia, da análise das razões expostas 

e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo 

que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase 

de cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do 

fundamento invocado, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão das 

providências reclamadas, supratranscritas. Prudente, por isso e ante tudo 

o mais que dos autos consta, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 
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requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012017-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA JENIFER JESUS ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Decisão em PDF anexa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012016-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. E. CORREA PADARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WISLEY ERIC CORREA OAB - 025.016.141-94 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por W.E. CORREA 

PADARIA – ME em face de CIELO S.A. A parte promovente alega, em 

síntese, que é cliente da empresa reclamada e afirma que utiliza os 

serviços por ela fornecidos, para oferecer aos seus clientes a opção de 

pagamento por meio dos cartões de crédito ou débito. Relata que, “desde 

que iniciou a comercialização de seus produtos com a venda ambulante de 

“sonhos/churros”, em 05/11/2019, a empresa requerida realiza retenções 

diárias do valor arrecadado pelo requerente através da venda de seus 

produtos”. Enfatiza, a parte autora, que, ao consultar o saldo das vendas 

realizadas, no aplicativo digital pertinente, consta retido o valor total de R$ 

421,83 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), 

contudo, narra que, “desde o início de suas vendas o requerente faz jus à 

quantia de R$ 1.561,93 (mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e 

três centavos), conforme se constada do extrato de suas vendas em 

anexo, ora emitido pela própria requerida, sendo que foi depositado em 

sua conta bancária apenas o valor de R$ 1.140,10 (mil cento e quarenta 

reais e dez centavos)”. Aduz, também, que realizou diversas reclamações 

administrativas, conforme protocolo n.º 359127 e, inclusive no PROCON, 

sob o n.º 51.001.001.20-0000878. 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) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar a IMEDIATA suspensão das retenções de valores 

oriundos de compras através de cartões de CRÉDITO/DÉBITO por meio da 

máquina de cartões do requerente registrada sob CNPJ n.º 

20.774.607/0001-36, com a imposição de multa diária pelo descumprimento 

da obrigação a ser arbitrada livremente por Vossa Excelência (artigo 461, 

parágrafo 4º, do CPC); (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que apesar de tentar 

resolver o impasse de forma administrativa, a empresa reclamada retém, 

indevidamente, seus valores obtidos através das vendas realizadas na 

máquina de cartão. Pede, pois, liminarmente, como transcrito alhures, que: 

“(...) a) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para 

determinar a IMEDIATA suspensão das retenções de valores oriundos de 

compras através de cartões de CRÉDITO/DÉBITO por meio da máquina de 

cartões do requerente registrada sob CNPJ n.º 20.774.607/0001-36, com a 

imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação a ser 

arbitrada livremente por Vossa Excelência (artigo 461, parágrafo 4º, do 

CPC); (...)” Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte autora, o que torna temerária a concessão das providências 

reclamadas, supratranscritas. Prudente, por isso e ante tudo o mais que 

dos autos consta, o aguardo da formação do contraditório e da dilação 

probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 
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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: 1012099-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012099-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSEFA RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela antecipada, na qual 

pretende a parte autora seja determinado à parte ré que se abstenha de 

descontar-nos benéficas previdências da Requerente os valores 

referentes ao empréstimo consignado. A parte autora alega que recebe 

benefícios previdenciários relativos à aposentadoria e pensão por morte 

de seu esposo por meio da conta corrente, no mês de fevereiro ao 

consultar seus extratos de benefícios constatou, em seu holerite, 

descontos relativos a empréstimos um no valor de R$ 431,67 

(quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) em 72 

parcelas de R$ 12,00 (doze reais) em sua aposentadoria por idade e o 

outro no valor de R$ 773,41 (setecentos e setenta e três reais e quarenta 

e um centavos) em 72 parcelas de R$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre a pensão por morte. Aduz que não realizou 

nenhum empréstimo com a promovida, desconhecendo os motivos dos 

descontos em sua folha de recebimento. Em face dessa situação, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: a) A 

concessão da medida liminar, a intimação do Requerido para que se 

abstenha de lançar empréstimos consignados não contratados nos 

benefícios previdenciários da Requerente. Conforme disposto no art. 300 

do CPC, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de 

elemento probatório apto a evidenciar a probabilidade do direito, formando 

um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. 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. Assim, a existência de prova 

inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte autora e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da parte 

autora. Isso porque, da análise dos documentos que instruíram a inicial, 

constato que não há elementos suficientes para demonstrar, ainda que 

minimamente, a probabilidade do seu alegado direito. Prudente, pois, 

aguardar a instrução processual, para melhor esclarecimento dos fatos. 

Assim, forçoso concluir que a antecipação da tutela específica se 

apresenta nebulosa, razão por que, do exposto e ante o mais que dos 

autos consta, INDEFIRO a medida vindicada. 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, devendo quando da apresentação da sua defesa, juntar o 

contrato que deu origem ao empréstimo contestado. Cite-se a parte 

requerida, observando-se as disposições contidas no art. 18 da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Intimem-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012057-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOLDURA VIP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA 

DECORACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012057-52.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MOLDURA VIP COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 

PARA DECORAÇÃO LTDA - ME REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, 

etc. Serão distribuídas por dependência, conforme preconiza o artigo 286 

do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, ao MESMO JUÍZO, as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; (Negritei). 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. Neste caso, se relaciona a causa com 

outra antes já submetida à distr ibuição, sob o n.º 

8025124-96.2019.811.0001, que tramita perante o 2º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá – Juiz de Direito I. Ao juiz, então, de ofício ou a 

requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro ou a falta de 

distribuição, compensando-a, assim reluz o artigo 288, do Código de 

Processo Civil de 2015. Ante ao exposto, com as devidas compensações, 

proceda-se a REDISTRIBUIÇÃO do processo ao Juízo de origem. Cumpra. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA MARTINS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014151-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROSA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014151-07.2019.811.0001 

REQUERENTE: RAFAELA ROSA CRISPIM REQUERIDO: BANCO SATANDER 

(BRASIL) S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. E, 

de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001145-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KALED NASSER KARHAWI, MARCELO LEMOS NOGUEIRA 

REQUERIDO: CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS MARTINS Vistos, etc. 

As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do 

acordo realizado e encartado nos autos, conforme ID n.º 29774048. Com 

efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 442 de 535



ACORDO formulado entre reclamante e reclamado, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001531-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001531-26.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR 

REQUERIDO: THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos, conforme ID n.º 

29265183. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamado, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE DIAS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006314-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME REQUERIDO: JANIELE DIAS 

CUNHA Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos, 

conforme ID n.º 30073447. Com efeito, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e 

reclamado, mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o 

artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE CRISTIANA DE ANUNCIACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000178-48.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: STUDIO S FORMATURA EIRELI REQUERIDO: GLEICE 

CRISTIANA DE ANUNCIAÇÃO Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme ID n.º 30093365. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

reclamante e reclamado, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-62.2020.8.11.0001

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

STUDIO S FORMATURAS EIRELI OAB - 10.919.387/0001-38 

(REPRESENTANTE)

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS INOCENCIO DA SILVA NETO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000178-48.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: STUDIO S FORMATURA EIRELI REQUERIDO: GLEICE 

CRISTIANA DE ANUNCIAÇÃO Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme ID n.º 30093365. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

reclamante e reclamado, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002383-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, conforme ID. 

30063615. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012965-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANA MORAES DE SIQUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

G TOMBINI & CIA LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012965-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YOHANA DE SIQUEIRA REQUERIDO: G TOMBINI E CIA LTDA 

Vistos, etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos, conforme ID n.º 

30139385. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamado, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012079-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ESTEVAO QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012079-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO 

ESTEVAO QUIRINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE PEDROSA 

FIGUEIRA 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: 28/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 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: 1012087-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE AUGUSTA ALVES PEREIRA DAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012087-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCILENE 

AUGUSTA ALVES PEREIRA DAMAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012092-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1012092-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

GONCALVES PEREIRA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA 

CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: EXPRESSO MAIA 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: 

28/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

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: 1012125-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICK DILAN DE ALMEIDA SEMEAO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012125-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALICK DILAN DE 

ALMEIDA SEMEAO MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012137-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONI ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012137-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: JHONI ALVES DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012141-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TABORDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012141-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE TABORDA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 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: 27/04/2020 Hora: 14:10 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012145-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1012145-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILA CRISTINA 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO JOAO DOS 

SANTOS JUNIOR, ANTONIO JOAO 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: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012148-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1012148-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEYDIANA 

ROCHA CALANDRINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELE 

LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA 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: 28/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012174-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BORGES LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1012174-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ BORGES 

LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA LEAL DA SILVA 

POLO PASSIVO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES 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: 

28/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012177-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEIR RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012177-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALTEIR 

RODRIGUES 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: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012188-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBYA MORAES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSIGNAN CELLOS & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012188-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NUBYA MORAES 

PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTIN POLO PASSIVO: MASSIGNAN CELLOS & CIA. LTDA. - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012073-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE DE AVILA NAVARROS 50113992149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012073-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIA SILENE DE AVILA NAVARROS 50113992149 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando Contrato de Prestação 

de Serviços formalizado perante a Reclamada, bem como, comprovante de 

balcão do SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, 

sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012208-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012208-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAELA SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 
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para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012038-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FRANCA BARRETO - COMERCIO VAREJISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012038-46.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VALERIA FRANCA BARRETO - COMERCIO VAREJISTA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Visto. I- Emende a parte Reclamante 

a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando comprovante de 

balcão do SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, 

sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012214-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LISANGELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012214-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA 

LISANGELA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA 

SILVA CORREA 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: 28/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012229-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUDUGERIO PIMENTA ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012229-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

LUDUGERIO PIMENTA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO 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: 

28/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1006526-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEITE DA SILVA (REU)

 

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: 1012237-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVAL DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012237-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADIVAL DO 

CARMO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO OLIVEIRA 

JESUS 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: 28/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012242-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012242-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSEIAS 

CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012248-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

JUSCEMARIA ALVES FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUGA AUTO PECAS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1012248-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERREIRA 

DE OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGIANE 

ALVES DA CUNHA POLO PASSIVO: GUGA AUTO 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: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005216-41.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA REZENDE FERREIRA (EXECUTADO)

JHONATAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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: 1005132-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VLADMIR ALVES ALBUQUERQUE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVEPASS INGRESSOS LTDA (REQUERIDO)

R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. (REQUERIDO)

 

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: 1012260-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON CLODOALDO MINZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012260-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILTON 

CLODOALDO MINZON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE 

REZENDE CORDEIRO GALVÃO 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: 

28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1017341-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012267-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012267-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIANE 

SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1010985-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO GUILHERME SALLES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR VINCULADO. INTIMO A REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO JUNTADO NOS 

AUTOS, BEM COMO, PARA INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E CPF PARA 

FINS DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013916-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO BATISTA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o promovido para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. 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: 1012278-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012278-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA PEREIRA 

DA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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
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Processo Número: 1022314-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INOCENCIA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1022314-73.2019.8.11.0001 C E R T I D Ã O 

Certifico que os embargos de declaração ID-30071966, foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte embargada para, querendo manifestar no 

prazo legal.. CUIABÁ, 11 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO GADELHA 11/03/2020 

15:52:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012284-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1012284-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEO CATALA JORGE 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: 3ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012292-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012292-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVANIR DUARTE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO CALIXTO 

DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: OI 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: 28/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1011561-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCILEY AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 17/04/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004973-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR MEROTTI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

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: 1012313-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012313-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1005078-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-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: 1012330-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE JESUS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1012330-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO DE JESUS 
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AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILE POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012148-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012148-45.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI REU: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentando comprovante atualizado de 

endereço em seu nome ou, se declinado em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de seu 

indeferimento (art. 330 do CPC); bem como, de balcão do SCPC (órgão 

diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012342-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012342-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSO 

BENEDITO DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HYOSNARA 

RENATA SANTANA 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: 

28/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012346-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO (AUTOR)

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:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012346-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO 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: 28/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012284-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012284-42.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA REU: OI 

BRASILTELECOM Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentando extrato financeiro extraído do site da 

reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012347-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO (AUTOR)

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:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012347-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO 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: 28/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012349-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS VEICULOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1012349-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DORALICE DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA PEREIRA 

CONAGIN, MARCELO FALCAO FERREIRA POLO PASSIVO: SOLARIS 

VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012313-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012313-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO REQUERIDO: 

BANCO PAN Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão 

diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012068-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARTINEZ AROCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012068-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ROGERIO MARTINEZ AROCA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da demanda ressai 

das alegações da parte Reclamante de que a Empresa Reclamada realizou 

inspeção irregular em sua UC- 6/2168159-8, com fixação de recuperação 

de consumo no valor de R$ 10.538,27 (dez mil quinhentos e trinta e oito 

reais e vinte e sete centavos), no período de 11/2016 a 10/2019 (36 

meses). A parte Reclamante teve acesso à informação sobre a inspeção 

realizada, conforme cópia da “Carta ao Cliente”, vinda com a inicial. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em relação à 

possível suspensão do fornecimento do serviço em relação à fatura de 

recuperação de consumo, bem como, a sua cobrança enquanto se 

discute a regularidade da inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 

414/2010-ANEEL). Por fim, considerando que a discussão não trata de 

possível “defeito” do relógio medidor, bem como, diante da inexistência de 

discussão sobre faturas posteriores, sem necessidade da sua troca 

nesse momento. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão das 

cobranças das faturas de recuperação de consumo trazida com a inicial; 

b) não inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador 

pelas faturas aqui discutidas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 

(cinco) dias; e, c) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui 

discutidas e, se ocorrida, o seu restabelecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final 

de semana e feriado) 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. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012079-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ESTEVAO QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012079-13.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONALDO ESTEVAO QUIRINO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a Empresa 

Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC-6/421560-4 (TOI nº 

729937), no mês de outubro/2019, com fixação de recuperação de 

consumo no valor de R$ 1.441,90 (mil quatrocentos e quarenta e um reais 

e noventa centavos), referente ao período de maio/2019 a outubro/2019. 

O justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em 

relação à possível suspensão do fornecimento do serviço em relação às 

faturas de recuperação de consumo, bem como, a sua cobrança 

enquanto se discute a regularidade da inspeção (cumprimento do art. 129, 

§1º, da Res. 414/2010-ANEEL). Por fim, considerando que a discussão 

não trata de possível “defeito” do relógio medidor, bem como, diante da 

inexistência de discussão sobre faturas posteriores, sem necessidade da 

sua troca nesse momento. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança 

das faturas de recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelas 

faturas aqui discutida e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) 

dias; e, c) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui 

discutida e, se ocorrida, o seu restabelecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final 

de semana e feriado) 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. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009299-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009299-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN 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, a parte Reclamante noticia que adquiriu empréstimo consignado 

junto à parte Reclamada e verificou que a mesma vem descontando de 

seus proventos na forma de reserva de margem consignável (RMC), 
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contudo, não apresentou nenhum contrato para conhecimento do que e 

dos limites do que foi contratado, demandando, por isso, a necessidade da 

prévia 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 em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012145-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012145-90.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEILA CRISTINA DE SIQUEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da demanda ressai 

das alegações da parte Reclamante de que a Empresa Reclamada realizou 

inspeção irregular em sua UC-6/335012-1 (TOI nº 682661), no mês de 

agosto/2018, com fixação de recuperação de consumo no valor de R$ 

1.204,68 (mil duzentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), 

referente ao período de maio/2016 a agosto/2018. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final se justifica em relação à possível suspensão 

do fornecimento do serviço em relação às faturas de recuperação de 

consumo, bem como, a sua cobrança enquanto se discute a regularidade 

da inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 414/2010-ANEEL). Por 

fim, considerando que a discussão não trata de possível “defeito” do 

relógio medidor, bem como, diante da inexistência de discussão sobre 

faturas posteriores, sem necessidade da sua troca nesse momento. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança da fatura de 

recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não inclusão do nome da 

parte Reclamante no cadastro negativador pela fatura aqui discutida e, se 

já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) a não suspensão 

do serviço em razão da fatura aqui discutida e, se ocorrida, o seu 

restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de 

serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado) 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. Ainda, antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012030-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012030-69.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO DE MOURA REQUERIDO: AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 correção 

da apólice equivocada, bem como, a cobrança de dois contratos, sendo 

um, em tese, indevido. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada de serviços pelos 

quais a Reclamante não usufruiu, obrigando-lhe a prejuízo injustificado. 

Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda o contrato em nome da parte Reclamante, noticiado nos autos 

(apólice nº 53.19.0531.006634.001); b) suspenda a cobrança das 

parcelas vencidas e vincendas advindas deste contrato de Seguro, no 

prazo de 10 (dez) dias; e, c) não inclua o nome da parte Reclamante no 

cadastro negativador pelos débitos do contrato 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. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012051-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES EVANGELISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

RUBIA FABIANE PEREIRA DE JESUS MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012051-45.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN EXECUTADO: RUBIA 

FABIANE PEREIRA DE JESUS MEDEIROS, ALCIDES EVANGELISTA 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. A parte Reclamante pugna em antecipação de 

tutela, medida para garantir o pagamento integral do suposto dano sofrido. 

No caso, incabível o “arresto” em sede de juizado, mesmo à época do 

antigo CPC. Nesse sentido: “Ementa: AÇÃO CAUTELAR. ARRESTO. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. O rito próprio do 

juizado não permite o processamento das medidas cautelares típicas e 

dos procedimentos especiais previstos no CPC. Inteligência do art. 3º, 

incs. I a IV, da Lei nº 9.099/95. Precedentes das Turmas Recursais. 

INICIAL INDEFERIDA.” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71003716180 – Rel. juiz Pedro 

Luiz Pozza – j. 05/04/2012). Aqui não se exclui a possibilidade de 

determinação de providências acautelatórias pelo juízo, visando à garantia 

do direito pretendido que, no caso concreto, não apresenta motivo 

justificador relevante, motivo pelo qual, INDEFIRO a pretensão. No mais, 

cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o 

valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, 

com as advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá¬tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 
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penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006342-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL DE SOUZA NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Faculto à parte 

Reclamada a demonstrar o cumprimento da antecipação, no prazo de 2 

(dois) dias, sob pena de majoração da multa arbitrada. Havendo 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Vencido o prazo e 

não havendo manifestação da parte Reclamada, certifique-se nos autos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006342-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL DE SOUZA NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Faculto à parte 

Reclamada a demonstrar o cumprimento da antecipação, no prazo de 2 

(dois) dias, sob pena de majoração da multa arbitrada. Havendo 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Vencido o prazo e 

não havendo manifestação da parte Reclamada, certifique-se nos autos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão 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)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010253-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOB FELIPE RODRIGUES VENANCIO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. Recebo a reclamação, para apensamento e tramitação 

em conjunto com a reclamação nº 1018987-23.2019.8.11.0001. Relato 

necessário. A parte Reclamante promove a reclamação nº 

1018987-23.2019.8.11.0001 , neste juízo, onde alega alto consumo de 

água na UC nº 434598-3, nas faturas de setembro, outubro e 

novembro/2019. Naquela reclamação foi deferida a antecipação de tutela 

nesse sentido: “Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada, até 

decisão final ou posterior decisão do juízo: a) suspenda a cobrança das 

faturas de consumo do mês de setembro com vencimento em 11/10/2019 

no valor de R$ 259,93 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e 

três centavos); do mês de outubro com vencimento em 11/11/2019 no 

valor de R$ 352,81 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um 

centavos) e do mês de novembro com vencimento em 11/12/2019 no valor 

de R$ 541,38 (quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito reais) 

acostadas à inicial; b) não promova a negativação do nome da parte 

Reclamante em razão destas e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 

(cinco) dias; c) restabeleça o fornecimento do serviço no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas; d) promova a substituição do hidrômetro na UC nº 

434598-3, no dia 09/1204/2019, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho 

aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos e 

regular envio das faturas de consumo para pagamento pelo usuário; e, e) 

apresente nos autos cópia das 3 (três) faturas de consumo emitidas após 

o cumprimento do item “d”.” O cumprimento da antecipação se deu em 

09/12/2019, com a troca do hidrômetro, bem como, com apresentação de 

faturamento e consumo após a troca, nos meses de dezembro/19 e 

janeiro/20, na contestação. A fatura de março/20, veio em seguida à 

impugnação à contestação. Agora, nesta reclamação, a parte Reclamante 

pretende a revisão das faturas vencidas em dezembro/19 e janeiro/20, 

sob o fundamento exclusivo de que sua média de consumo é inferior ao 

apresentado pela empresa Reclamada. Decido. 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, apesar da completa ausência de prova inicial de irregularidade 

no novo hidrômetro ou defeito de leitura, se apresenta no fato de que já há 

discussão de faturas anteriores, em valores próximos aos aqui 

contestados, bem como, se revelar prudente aguarda-se o histórico de 

consumo posterior à referida troca (em prazo razoável), para melhor 

avaliação. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço 

essencial enquanto se discute as faturas questionadas. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela para 

determinar: a) à Secretaria promova o apensamento desta à reclamação 

nº 1018987-23.2019.8.11.0001, para tramitação conjunta e julgamento 

único; b) à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: b.1) suspenda a cobrança das faturas de consumo acostadas à 

inicial; b.2) não promova a negativação do nome da parte Reclamante em 

razão destas e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; b.3) não 

promova a suspensão do serviço em razão da fatura discutida e, se já 

ocorrido, restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; b.4) 

apresente nos autos cópia das faturas de consumo vencidas no curso da 

demanda. 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. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012237-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVAL DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012237-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADIVAL DO CARMO SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 
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BRASIL S.A. Vistos. A possibilidade de antecipação de tutela antecipada 

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 afirmação da parte Reclamante de 

que teve o serviço suspenso arbitrariamente, uma vez que afirma não 

possuir débitos pendentes em relação ao telefone nº 65-9-9941-9366. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço de telefonia, por 

eventual indevida atuação da prestadora de serviço de telefonia. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando que a Reclamada promova os ajustes necessários 

para restabelecer o serviço de telefonia do Reclamante, no prazo de 24 

horas. Consigno que esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de faturas vencidas e pendentes de pagamento. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004152-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT23837/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYDNE SOARES CHAGAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004152-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANILDO FERNANDES DOS SANTOS REU: AYDNE SOARES 

CHAGAS 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

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012083-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012083-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

ALCANTARA GONZAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012086-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FREITAS BARREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA FORNI OAB - MT27696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012086-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DO 

SOCORRO FREITAS BARREIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS VINICIUS DE SOUZA FORNI 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: 27/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012089-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012089-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERNARDO 

RIEGEL COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERNARDO RIEGEL 

COELHO, FERNANDA RIBEIRO DAROLD 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: 

27/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

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: 1012094-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012094-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO ROSA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA CORREA 

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: 27/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 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: 1012098-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VIEIRA LEITE (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 453 de 535



Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1012098-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

VIEIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIZAEL JOSE CANDIDO 

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: 

4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO SOARES DE SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012126-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON FERNANDES BORROMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012126-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEBERTON 

FERNANDES BORROMEU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

CLEUZA DE JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012135-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA HERNANDES CORREIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012135-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIOVANA 

HERNANDES CORREIA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO 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: 23/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1015407-82.2019.8.11.0001

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:

LYANDRA CARLA ANDRADE DOS SANTOS CRUZ (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: 1012140-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (AUTOR)

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:

GILSON PEREIRA VALIM (REU)

LUIZ PHELIPE LINO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1012140-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: LUIZ PHELIPE LINO DA SILVA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012149-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012149-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACIELE DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES 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: 4ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012157-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARQUES BIASIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012157-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLORIA 

MARQUES BIASIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HYOSNARA 

RENATA SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 de março de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012181-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERISVALDO SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO FREDERICO MULLER NETO OAB - MT9904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LOCKEY GESTAO IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012181-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DERISVALDO 

SOUZA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

FREDERICO MULLER NETO POLO PASSIVO: LOCKEY GESTAO 

IMOBILIARIA LTDA - ME 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: 27/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1011833-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011833-17.2020.8.11.0001 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: 

RUBENS VALIM FRANCO - MT6056-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 

16:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012193-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAKILAINE RODRIGUES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012193-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAKILAINE 

RODRIGUES DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012196-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012196-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADMILSON 

FRANCISCO NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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)

 

Processo n. 1008332-89.2019.8.11.0001 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - MT19174-O, RENATO FERREIRA 

COUTINHO - MT16360-B , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 11:20 Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/02/2020 Hora: 09:00 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012198-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON CAMILO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1012198-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDISON CAMILO 

DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME AUDAX 

CEZAR FORTES POLO PASSIVO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 

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: 27/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012199-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012199-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 
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FRAUZINO MACHADO 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: 27/04/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012538-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AYZLLAN THIERRY BRITO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012203-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SINFRONIO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ HADDAD OAB - MT6741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012203-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SINFRONIO 

RODRIGUES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE LUIZ 

HADDAD 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: 4ª JEC Data: 27/04/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1010343-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON ANDRADE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011262-46.2020.8.11.0001

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:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011262-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, juntando aos autos instrumento do mandato e cópia dos 

documentos pessoais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011982-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID APARECIDO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011982-13.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS YUHITI HIROSE REQUERIDO: DEIVID APARECIDO 

NUNES Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011312-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012227-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE ARRUDA FORTES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1012227-24.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

VANIA REGINA MELO FORT - MT4378-O, WENDER FELIPE DE ARRUDA 

CASTRO - MT27478/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 27/04/2020 Hora: 17:50 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 
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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, 11 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003561-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017360-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004303-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGUINAURA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010940-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008402-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010189-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELCINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012258-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KREICE RODRIGUES NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012281-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012281-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA PEREIRA 

DA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO 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: 28/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1011224-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008379-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TUPANA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e discriminado do 

débito para realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012295-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA IZABEL DOS SANTOS FERRERIA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1012295-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA IZABEL 

DOS SANTOS FERRERIA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO LUIS FERREIRA, ANDREY REVELES KIST, EDUARDO HENRIQUE 

DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012300-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR SAMPAIO BRESCOVICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (REU)

PLUMA VENDA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1012300-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURO CESAR 

SAMPAIO BRESCOVICI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO DIAS 

DA COSTA POLO PASSIVO: PLUMA VENDA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA - ME 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: 28/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012309-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUCE LEITE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012309-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUCE LEITE 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012320-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ANDRE LUIS LIMA TIROLI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012320-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CICERO 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL 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: 28/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012227-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE ARRUDA FORTES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012227-24.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: WALTER DE ARRUDA FORTES REQUERIDO: CLARO S.A., 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial, juntando aos autos petição inicial com adequação ao 

polo passivo, porquanto o petitório juntado diverge das partes 

cadastradas no sistema. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo 

único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011611-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

DEBORA LUIZA PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011611-49.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: DEBORA LUIZA PEREIRA SILVA, BRUNO RODRIGUES 

OLIVEIRA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012194-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BARRETO REHEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS OAB - BA44166 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012194-34.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAULA CRISTINA BARRETO REHEM REU: AIR EUROPA LINEAS 

AEREAS SOCIEDAD ANONIMA Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013037-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VICTORIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010978-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA BARBOSA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Às 

Partes: SANDRA MARIA BARBOSA SALLES, e INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 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. A 

Audiência de Conciliação será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, no endereço abaixo indicado: Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275 Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada) PROCESSO N. 

1010978-72.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.195,09 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:10 REQUERENTE: SANDRA 

MARIA BARBOSA SALLES Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O REQUERIDO(A): INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA DESPACHO/DECISÃO: “EM ANEXO” 

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. 

CUIABÁ, 11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) RODRIGO 

MEDEIROS CAMPOS 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: 1012348-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINO BISPO BUENO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012348-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAVINO BISPO 

BUENO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO 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: 4ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1011166-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES NONATO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011166-31.2020.8.11.0001 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 SOARES NETO - MT15834-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

16/04/2020 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016899-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO 

DE ALMEIDA - MT17809-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/04/2020 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), 

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, 11 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012357-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MODES (AUTOR)

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:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1012357-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO MODES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI 

CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1016403-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009378-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009378-16.2019.8.11.0001 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 juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/12/2019 Hora: 12:10 , 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, 24 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009378-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011668-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1011668-67.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GERSON RODRIGUES DE 

SOUZA Endereço: AVENIDA MÁRIO AUGUSTO VIEIRA, 269, MORADA DO 

OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-734 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 

AO FIM - LADO ÍMPAR, bloco B, 9 andar, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima identificado, 

nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LIMINAR: "Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte 

reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão da cobrança 

levada a efeito em seu desfavor, porquanto assenta que a contratação 

embora tenha existido, decorreu de vício do consentimento, pois 

acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando na verdade 

houve a contratação de cartão de crédito. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que a 

parte reclamante sustenta ter efetivado contrato de empréstimo 

consignado, todavia, posteriormente verificou em sua folha de pagamento 

a existência de desconto identificado como reserva de margem de cartão 

de crédito. Some-se a isso o fato de que a parte reclamante não 

reconhece a contratação de cartão de crédito, de modo que sustenta 

serem indevidos tais descontos. Vale ainda acrescentar como fundamento 

da presente decisão o princípio segundo o qual as partes devem expor os 

fatos conforme a verdade, restando, pois, satisfeito o primeiro requisito 

legal. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no 

curso da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à parte 

reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da lide 

(reserva de margem de cartão de crédito), bem assim diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da 

demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela 

reclamada em favor da reclamante. Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 11 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009180-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BURUM MANUARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009180-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO BURUM MANUARI REQUERIDO: ASSOCIACAO 

UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO 

Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS c/c 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA na qual busca a parte 

reclamante que seja a reclamada compelida a matricular a parte 

Reclamante nas matérias de Estagio I e II a serem cursadas juntamente 

com a disciplina reprovada. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante sustenta que esta impossibilitada de cursar as matérias 

de estagio I e II, sendo que apenas reprovou em uma matéria, que não a 

impediu de continuar o curso normalmente. Aduz que é beneficiário do 

sistema ProUni, e que não possui nenhum débito junto a Instituição. A 

probabilidade do direito evidenciada nos autos é suficiente ao deferimento 

da medida requerida, porquanto dos documentos colacionados aos autos 

resta claro que as disciplinas que pretende cursar é referente ao atual 

semestre do curso de graduação. O perigo de dano se apresenta na 

medida em que enquanto o curso tem seu seguimento normal está a parte 

reclamante por experimentar prejuízos com o decurso do tempo, sem que 

esteja autorizada à frequentar regularmente o curso na instituição 

reclamada. De outro tanto, não se há de fazer quaisquer referências à 

irreversibilidade da medida, que acaso reste modificada ou revogada 

posteriormente, permitirá à reclamada se valer dos mecanismos jurídicos 

hábeis para a satisfação de eventual saldo credor. Por tais razões é que 

entendo presentes os requisitos legais para a concessão da medida 

liminar e de conseguinte DETERMINO à reclamada efetue a matrícula das 

disciplinas requeridas na inicial, a fim de dar continuidade ao curso de 

Farmácia. Anoto, com fulcro na norma do art. 497 do CPC o prazo de 03 

(três) dias para cumprimento da medida ora determinada, observando que, 

acaso haja atraso, arcará a reclamada com a pena pecuniária (multa) que 

fixo no montante de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012021-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON HOMEM DE ASCENCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012021-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLON HOMEM DE ASCENCAO REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos, 

Cuida-se de pedido liminar formulado por MARLON HOMEM DE ASCENCAO 

na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao 

crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado pela reclamada 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT registrado 

no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com os 

débitos apontados pela reclamada junto ao SERASA, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), com data de inclusão de 09/julho/2018. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009263-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADA SANTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009263-58.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CONRADA SANTA DE LIMA REU: BANCO BMG S.A, ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por 

CONRADA SANTA DE LIMA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pelo BANCO BMG S/A registrado no rol de inadimplentes. 

Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, vez que devidamente quitado. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição e ainda 

a quitação do débito em questão, o que resta documentado nos autos. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com os débitos apontados 

pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$938,80 ( novecentos e 

trinta e oito reais e oitenta centavos), com data de inclusão 01/ 

novembro/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011166-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011166-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLEY LOPES NONATO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A. Vistos, Cuida-se de "ação de indenização por danos morais c/c 

pedido liminar de tutela acautelatória em decorrência da cancelamento 

indevido de cartão de credito" que WESLEY LOPES NONATO promove em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Busca a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar à reclamada que 

realize o desbloqueio do seu cartão de crédito, eis que adimplente com as 

faturas. Passo análise da liminar. Conforme disposição expressa do art. 

300 do CPC, para que se possa conceder a tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos 

que, in casu, concorrem. Aduz o reclamante que a reclamada, por ato 

unilateral, realizou o bloqueio de seu cartão de crédito, em duas situações, 

sendo que na primeira vez conseguiu resolver na forma administrativa, 

porém da segunda vez ainda resta impossibilitada a utilização do cartão de 

crédito. Conforme se evola dos autos há prova da verossimilhança quanto 

ao bloqueio do cartão de crédito, o que se colhe por meio dos documentos 

juntados. Eis os elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

alegado, porquanto o cartão bloqueado tem por finalidade a realização de 

seu uso pessoal e diário, para pagamento de suas despesas. Já o perigo 

de dano decorre do fato de que o bloqueio de seu cartão de crédito 

impossibilita o pagamento a prazo estendido, diminuindo de certa forma os 

seus rendimentos e ainda de ter que correr o risco de passar pelo 

constrangimento de bloqueio novamente e a qualquer momento e sem 

qualquer notificação. Por tais razões é que DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada que promova o 

desbloqueio do cartão de crédito do autor, a fim de possibilitar o acesso 

serviços contratados junto à instituição financeira. Anoto o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para o cumprimento da medida. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da 

reclamante. Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021236-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021236-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BIANCA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, 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. 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) DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 

9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Revogo eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002420-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME REQUERIDO: SELMA NUNES 

DA SILVA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012082-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012082-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

ALCANTARA GONZAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012084-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012084-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

ALCANTARA GONZAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012085-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EDEMAR PUTTOW (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA FORNI OAB - MT27696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012085-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURO EDEMAR 

PUTTOW ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS VINICIUS DE SOUZA 

FORNI 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: 

29/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

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: 1012100-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012100-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO DE 

SOUSA REBOUÇAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO DE 

SOUSA REBOUÇAS POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 
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NACIONAL HONDA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012101-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LJ MATOS COMERCIO DE PECAS BICICLETAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012101-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LJ MATOS 

COMERCIO DE PECAS BICICLETAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS POLO PASSIVO: JPP 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012107-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012107-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAM ARAUJO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO POLO PASSIVO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 

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: 

28/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012121-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1012121-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELA 

SOARES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS 

ESPORTIVOS 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: 30/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012122-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIANE APARECIDA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012122-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WIVIANE 

APARECIDA CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012147-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DOS SANTOS COSTA (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)

 

PROCESSO n. 1012147-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA IZABEL 

DOS SANTOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA 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: 30/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012159-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIA EUNICE SENA VIANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012159-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIRGILIA EUNICE 

SENA VIANNA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA 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: 5ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012167-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BANDEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012167-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

BANDEIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON 

BATISTA LIMA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR 
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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: 30/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012178-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZITE LAURO DE OLIVEIRA (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)

 

PROCESSO n. 1012178-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZITE LAURO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA 

DE MOURA 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: 30/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1006993-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

instrumento procuratório, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004751-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Libere-se o valor depositado no evento 

ID. 26537577 a parte reclamante na conta indicada no evento ID. 

28705663. Após, arquive-se o feito. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020891-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ILANILDO FILHO (REQUERENTE)

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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Diante das certidões acostada no 

evento ID. 29192398. Designe-se nova data de audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009505-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALIZIA APARECIDA CEBALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela parte 

Reclamante (evento ID. 26066773). Designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada, no endereço indicado no petitório 

de evento ID. 26066773. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009531-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILDSON EDUARDO DE OLIVEIRA SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela parte 

Reclamante (evento ID. 26067491). Designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada, no endereço indicado no petitório 

de evento ID. 26067491. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014780-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BOTELHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela parte 

reclamante (evento ID. 26928750). Designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada no endereço indicado no petitório 

de evento ID. 26928750. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009588-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIANY PATRICIA MIRANDA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

instrumento procuratório devidamente datado, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020015-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MARIANA GOMES LIDUENHA MOREIRA (EXEQUENTE)

VITOR DE ARRUDA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Determino a citação da parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito com 

os acréscimos legais ou nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 

do NCPC. Após a lavratura de termo ou auto de penhora, designe data 

para audiência de conciliação, ocasião em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 

1º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009105-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BETI MARIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia legível de 

comprovante de residência atualizado em nome próprio (correspondência 

comercial) ou documento que comprove vínculo com LEILA RODRIGUES 

DE AMORIM, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011993-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO LUIZ NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

instrumento procuratório devidamente assinado, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016250-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Acolho o pedido formulado pela parte 

Reclamante (evento ID. 28034366). Desta feita, determino ao Cartório para 

que proceda a alteração do polo passivo desta demanda, fazendo constar 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, conforme qualificada no evento ID. 28034366. 

No mais, designe-se nova data de audiência de conciliação. Cite-se a 

reclamada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010822-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO SANTOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Verifico que o instrumento procuratório 

acostado indica advogado divergente do cadastrado no sistema Pje. 

Assim, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

emendar o pedido, apresentando cópia do instrumento procuratório, em 

que conste o nome do advogado cadastrado no sistema, sob pena de 

extinção e consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima 

assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008810-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SANTOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia das 

faturas discutidas nos autos (15 de janeiro e 15 de fevereiro/2020), sob 

pena de extinção e consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo 

acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019702-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de cinco dias, manifestar-se acerca do petitório informando o 

descumprimento da liminar (evento ID. 27211986). No mais, acolho o 

pedido formulado pela parte reclamante (evento ID. 29109889). Designe-se 

nova data de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JANUARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1011139-82.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AUGUSTO 

JANUARIO DO NASCIMENTO Endereço: RUA ÁLVARO MIGUEIS, 97, 

CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-675 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: PRAÇA QUINZE 

DE NOVEMBRO, 20, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 

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. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, se manifestar acera dos documentos juntados no ID 

26505072. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 11 

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: 1012178-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZITE LAURO DE OLIVEIRA (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)

 

PROCESSO n. 1012178-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZITE LAURO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA 

DE MOURA 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: 30/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1008848-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia atualizada 

do instrumento procuratório, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012213-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO GOMES JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012213-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCELIO GOMES 
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JACINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012222-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANI GRAZIELI DE OLIVEIRA GAVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012222-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILIANI 

GRAZIELI DE OLIVEIRA GAVINO 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: 5ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012226-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUDUGERIO PIMENTA ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012226-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

LUDUGERIO PIMENTA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO 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: 

30/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012232-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VANILDES DA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012232-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELENA 

VANILDES DA SILVA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1018451-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

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 JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1018451-12.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 11.198,90 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RUTH ALVES DA SILVA Endereço: RUA NARISCO, 

171, - DE 3402 A 5008 - LADO PAR, PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-390 POLO PASSIVO: Nome: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 141, ANDAR 4, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-600 Senhor(a): RUTH ALVES DA 

SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 10:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 11 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: 1012033-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA OAB - MT20581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 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 JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1012033-24.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: LUISA EIDT Endereço: 

AVENIDA OITO DE ABRIL, 331, apto 101,, JARDIM INDEPENDÊNCIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78031-000 POLO PASSIVO: Nome: TRES COMERCIO 

DE PUBLICACOES LTDA. Endereço: EDITORA TRÊS LTDA, RUA WILLIAM 

SPEERS 1000, LAPA DE BAIXO, SÃO PAULO - SP - CEP: 05067-900 

Senhor(a): LUISA EIDT 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: 

30/04/2020 Hora: 10:20 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, 11 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: 1012247-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012247-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE PEREIRA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA 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: 30/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012261-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RIGONI ABRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012261-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JORGE LUIZ 

RIGONI ABRAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO 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: 30/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012270-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012270-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIRO QUEIROZ 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA 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: 30/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1017327-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO TRAPANI GALHARDO OAB - MT11735/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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 JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1017327-91.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TAINAH ELITA 

DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER Endereço: RUA MINUANO, 92, (JD 

BOM CLIMA - Bl Monaco, apartamento n 302), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78048-223 POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA Endereço: RUA 

PROFESSORA HELOÍSA CARNEIRO, 21, sala 24, JARDIM AEROPORTO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04630-050 Senhor(a): TAINAH ELITA DE ARRUDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 469 de 535



LASMAR WIEDTHEUPER 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: 

30/04/2020 Hora: 11:00 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, 11 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: 1012318-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012318-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NADESKA 

CALMON FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA CAROLINA 

OLIVEIRA CARNEIRO 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: 30/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012350-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO (AUTOR)

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:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012350-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO 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: 5ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012354-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCCON DOUGLAS PEREIRA MEIRA D AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012354-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYCCON 

DOUGLAS PEREIRA MEIRA D AVILA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1020002-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1020002-27.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 1.303,04 ESPÉCIE: [Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Ato 

/ Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS Endereço: 

RUA ALEMANHA, 18, QUADRA 08, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-410 POLO PASSIVO: Nome: DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA 

Endereço: RUA TRINTA (Lot Jd Industriário I), 614, SALA 11, JARDIM 

INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-666 Senhor(a): J M M 

PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 11:20 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, 
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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, 11 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012147-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DOS SANTOS COSTA (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)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR ajuizada por MARIA IZABEL DOS 

SANTOS COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para RESTABELECER o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora do reclamante, bem como suspender a cobrança 

das faturas discutidas nos autos, no prazo de 04 (quatro) horas, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “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 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM 

REGIME DE PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012178-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZITE LAURO DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA c/c DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE 

DE LIMINAR ajuizada por LUZITE LAURO DE OLIVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para RESTABELECER o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do autor, bem 

como suspender a cobrança das faturas discutidas nos autos, no prazo 

de 04 (quatro) horas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “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 da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE 

PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007232-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Outrossim, 

determino a citação da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou nomear bens à 

penhora, nos termos do artigo 829 do NCPC. Após a lavratura de termo ou 

auto de penhora, designe data para audiência de conciliação, ocasião em 

que a parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou 

oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008563-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado 

interposto pela parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que 

as contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009310-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIDIR PINTO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUNHA FREIRE OAB - MT241290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ILEGALIDADE DE RETENÇÃO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" ajuizada por AIDIR PINTO DA CRUZ 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A na qual pretende a parte 

reclamante em sede de liminar a restituição em dobro do valor de R$ 

3.486,64 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro 

centavos) referente ao 13° salário debitado, bem como restituir em dobro 

ou de forma simples os excessos (acima de 30%) debitados da conta 

corrente da autora no mês de dezembro de 2019 cujo desconto foi de R$ 

2.147,51 (dois mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e um 

centavos), janeiro de 2020 desconto no valor de R$ 1.046,34 (mil e 

quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos e fevereiro/2020 de R$ 

785,81 (setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Para 

o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Acerca de referidos 

requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a 

prova capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que 

invoca a tutela antecipada. A verossimilhança refere-se ao juízo de 

convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela 

parte, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo, mas, 

principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in 

Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de Direito, pág. 452). 

Analisados os documentos trazidos com a inicial, tenho que não assiste à 

Reclamante em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o 

requisito fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, tenho que o 

pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o que por certo 

será realizado no decorrer da instrução processual, não se mostrando 

possível, neste momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os 

requisitos necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “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 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-57.2020.8.11.0001

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

ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO OAB - MT15144-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE PADILHA GODINHO OAB - 736.825.941-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, 

e, com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007683-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RAFAEL DOS SANTOS PIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Trata-se AÇÃO MONITÓRIA que GUILHERME ARRUDA 

OLIVEIRA COSTA promove contra RAFAEL DOS SANTOS PIO. Entretanto, 

a presente encontra vedação legal para tramitar nesta justiça 

especializada, haja vista que o procedimento especial da presente ação 

não se coaduna com o procedimento peculiar do Juizado Especial Cível, 

bem como com os princípios que o norteiam (art. 2º da Lei nº 9.099/95). 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71007265291, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado 

em 23/11/2017).” Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, II, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, o processo, sem apreciação do mérito. 

Sem custas e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019132-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FRANCELINO DE CRISTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-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))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008891-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA SILVERIO DA SILVA (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:

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004295-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE OSMARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008085-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO KAORU COSTA HATANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-29.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006195-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRESTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA OAB - MT13271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004671-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019553-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA INDIANARA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019301-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LESLIE CHRISTINE LOURENCO (REQUERENTE)
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ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIANE RAMIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRESTJUR ASSESSORIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULIANNA SEABRA MOREIRA GUIMARAES 41674757824 (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003868-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALOME PEREIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP LUBRIFICANTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

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. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017821-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELY BIANCA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as partes nestes 

autos, e, com supedâneo no artigo 487, III, b do CPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No mais, libere-se o montante 

depositado nos autos na conta bancária indicada pela parte reclamante. 

Após, arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008635-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CRUZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A regra 

geral que estabelece a competência é o domicílio do réu, mas pode ser 

escolhida em qualquer das hipóteses previstas no artigo 4º da Lei nº 

9.099/95, especialmente a inserida no inciso III: “do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza”. Compulsando os autos, verifico que o autor reside no município 

de Várzea Grande/MT (mov. ID. 29581341), enquanto que o endereço da 

reclamada é do RIO DE JANEIRO/RJ. Com essas considerações, 

reconheço que este juízo é incompetente para julgar esta demanda. Nesse 

sentido. “(JECCDF-0031941) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso 

interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e declarou 

extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 267, 

inc. I, c/c art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. O recorrente, Erison Jamil 

Abdala, propôs ação de execução de título extrajudicial contra Eber 

Rodrigues Sampaio (devedor principal) e Helen Natália Rodrigues Santos 

(avalista). O d. Juízo de Primeiro Grau reconheceu de ofício a 

incompetência territorial para a ação proposta, tendo em vista que a 

demanda foi ajuizada em foro diverso do local de pagamento do título ou 

do domicílio dos executados. O recorrente alega error in procedendo, ao 

argumento de que a competência territorial é relativa e não poderia ser 

reconhecida de ofício. Requer o regular prosseguimento do feito. Não lhe 

assiste razão. O art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

Juizados Especiais Cíveis". Inaplicável, assim, a Súmula nº 33 do Superior 

Tribunal de Justiça no âmbito dos Juizados Especiais. No âmbito dos 

Juizados Especiais a competência territorial é fixada, em regra, pelo 

domicílio do réu, e sucessivamente, pelo lugar onde a obrigação deva ser 

satisfeita. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

assim mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a 

recorrente, deverá arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade 

fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Sem 

honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado 

conforme o art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Processo 

nº 2013.10.1.007017-2 (736894), 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Hector Valverde Santana. Unânime, 

DJe 22.11.2013)”. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, e, em consequência, julgo EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso III do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005733-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, 

e, com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015110-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAFAEL SALI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015110-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

JORGE RAFAEL SALI DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S E N T E N 

Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

afasto a preliminar de decadência do direito arguida pela reclamada, uma 

vez que a causa de pedir diz respeito ao desconto em folha de pagamento 

que o autor aduz ser indevido, sendo que tais descontos vem se 

realizando mês a mês, renovando-se o ato até os dias atuais, não 

havendo que se falar em decadência. De outro norte, cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Vale dizer que o 

julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega desconhecer os 

valores descontados mensalmente em sua folha de pagamento sob a 

rubrica de cartão de crédito, alegando não ter solicitado qualquer cartão 

perante o reclamado, afirma, porém, que possui apenas contrato de 

empréstimo consignado no ano de 2015. Sustenta ainda que os descontos 

já ultrapassaram consideravelmente o valor cheio do empréstimo, 

entretanto, a instituição financeira continua realizando descontos 

unilaterais sem qualquer informação complementar. Assim, pugna pela 

declaração de quitação dos empréstimos contratados com a consequente 

suspensão definitiva dos descontos mensais em seu holerite, bem como a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A seu turno, o reclamado sustenta que não cometeu qualquer 

ilícito, sob o argumento de que a demandante possui contrato de cartão de 

crédito consignado perante o banco, inclusive o qual se encontra em pleno 

andamento e sem irregularidades, não existindo, portanto, razões para 

que a demandante negue conhecimento dos débitos aqui discutidos. 

Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não pode 

prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de cobrança 

indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento pelo 

reclamado, pois não demonstrada a alegada fraude ou vício de 

consentimento. O demandante expressamente declara ter firmado um 

contrato de empréstimo consignado com o réu, apenas se insurgindo 

quanto à espécie, pois posteriormente à celebração percebeu que não era 

aquilo que pretendia. Aliás, o reclamado juntou aos autos o Termo de 

Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para 

Desconto em Folha de Pagamento (Id nº 27862288), Proposta de Cartão de 

Crédito Consignado, ambos devidamente assinados pela reclamante, cópia 

de seus documentos pessoais, bem como, comprovantes da 

Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta do autor (Id nº 

27491955 e Id nº 27491957), demonstrando assim, relação jurídica entre 

as partes quanto à contratação de empréstimo mediante cartão de crédito 

consignado. Com efeito, a prática de oferecer empréstimo consignado ao 

consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca 

vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito 

são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto 

mediante consignação em folha de pagamento. Contudo, aplica-se ao caso 

a máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 
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da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Corroborando: RECURSO DE APELAÇÃO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

“RMC”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU 

CIRCUNSTÂNCIA AFIM. Em questão, pretensão da autora de ver declarada 

nula qualquer contratação e cobrança relativa aos descontos com a 

denominação “RMC”, porquanto aduz haver contratado apenas 

empréstimo consignado, sem que, no entanto, invoque condição válida ou 

eficaz de invalidar o quanto acordado em tal sentido. Negócio jurídico 

perfeito, formalizado por pessoas capazes, sobre objeto lícito e na forma 

prevista em Lei. Inexistente irregularidade aferível, não se há que falar em 

reparação de dano moral, já que, ademais, foi apenas tangenciado em 

alegações da inicial. Sentença que desacolhe a pretensão posta e que vai 

integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, 

Nº 70081942740, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 26-09-2019). 

Desta feita, caberia à autora requerer revisão contratual para apurar o 

saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é suficiente para 

quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, porquanto não 

há elementos capazes de macular a relação jurídica firmada entre as 

partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação não se mostra 

viável para tal intento caso fosse, pois haveria necessidade de recálculo 

de taxas e demais encargos contratuais, o que dá à ação a natureza de 

revisional, exigindo a realização de cálculos mais complexos, e, por 

consequência, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso está adstrito, não 

somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, mas também à 

causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela 

nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição 

inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida que se impõe, pois 

apesar do modelo de contratação em questão ser reprovável em razão de 

gerar o pagamento infinito, o autor não pode alegar em seu favor falta de 

conhecimento das regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. 

A propósito, é o entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNAVEL 

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM 

CONSIGNAVEL DEMONSTRADO – DESCONTOS DEVIDOS - ÔNUS DA 

PROVA DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR QUITAÇÃO DOS DÉBITOS - 

DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em que a 

Recorrida informa que pactuou contrato de empréstimo consignado . 

Contudo, após meses de descontos no seu holerite, descobriu que se 

tratava de cartão de crédito com o mínimo consignado , sendo esta 

modalidade não pretendida, posto que extremamente onerosa. Apesar da 

inversão do ônus da prova, tal não exime a consumidora de trazer aos 

autos as provas mínimas de suas alegações, consoante dispõe o art. 373, 

I, do CPC. No caso em análise, tem-se que apesar de a autora informar 

que não pretendia a contratação da modalidade de cartão de crédito , tal 

se mostrou contrária a provas dos autos, posto que os termos contratuais 

é cristalino em especificar a modalidade do contrato firmado entre as 

partes. Com efeito, vislumbra-se pelo contrato juntado e devidamente 

assinado pela Autora – o qual não é impugnado – que se tratava de cartão 

de crédito , com saque do seu limite, cujo o mínimo da parcela seria 

consignada . Assim, não há que se falar em ilegalidade. Danos materiais e 

morais não configurados, uma vez que os descontos são devidos. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais. (N.U 1005510-44.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014778-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE AQUINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Processo nº 1014778-11.2019.8.11.0001 Reclamante: BENEDITO DE 

AQUINO NETO Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. A Reclamada alega ainda que o extrato de 

negativação apresentado pela parte Autora não evidencia a legitimidade 

das informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o 

documento apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando 

inconformidade nos registros negativos constante do mesmo deve juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. Rejeito ainda a preliminar de competência territorial suscitada 

pela Reclamada, para que seja determinada a apresentação de 

comprovante de residência em nome da Autora, uma vez que a ação 

poderá ser proposta pela parte autora no local onde o réu exerça suas 

atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou sucursal, ou, ainda, 

em seu domicílio ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III da Lei 9.099/95. A 

competência resta fixada, pois, no local onde a ré exerça suas atividades 

e, “in casu”, o endereço da Reclamada, conforme informado, é em 

Cuiabá/MT. Passo a decidir o mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por 

dano moral ao argumento de manutenção indevida do seu nome em órgãos 

de proteção ao crédito em 25/10/2019, por débitos já pagos desde 

04/06/2019, conforme documentos anexados junto a inicial. A Reclamada, 

em contestação, aduz que o Reclamante possui débito inadimplido, e que, 

portanto sendo a negativação legítima, motivo qual requer a improcedência 

da presente ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Isto porque incumbe a Reclamada provar 

a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Contudo, da 

análise do processo verifica-se que a Reclamada não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade da manutenção do nome do 

Reclamante em órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento do 

débito em 04/06/2019, fato este não impugnado pela Reclamada. Vale 

registrar, que, os débitos foram quitados em 06/2019 e o extrato juntado 

nos autos comprovando a manutenção foi emitido em 10/2019, ou seja, 

mais de 04 (quatro) meses após o pagamento, portanto, tempo mais que 

suficiente para que a empresa Reclamada pudesse ter realizado a baixa. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada ao manter os dados do Reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por débitos já quitados, devendo reparar os danos a ele 

causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Por fim, registro que diante da noticia do descumprimento 
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da liminar no ID. 26799614, comprovada por extrato, entendo que a 

Reclamada descumpriu a liminar anteriormente concedida no ID. 25630535, 

e, mantenho a multa fixada no ID. 26802233, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NO ID. 25630535, BEM COMO O VALOR REFERENTE À 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR FIXADO NO ID. 26802233, NO 

MONTANTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016139-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRANDAO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Processo nº 1016139-63.2019.8.11.0001 Reclamante: MARCELO 

BRANDAO DO CARMO Reclamada: NOVA PONTOCOM COMERCIO 

ELETRONICO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Defiro o pedido de retificação do polo passivo da 

lide para que passe a constar VIA VAREJO S/A, conforme solicitado na 

defesa (ID. 28134790). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela Reclamada, uma vez que, em razão da solidariedade 

existente entre os fornecedores de bens e serviços, nos termos do art. 18 

do CDC, sendo a Ré responsável pela intermediação das negociações, 

mostra-se evidente a legitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, em face das regras estabelecidas pela legislação consumerista, 

a qual estabelece responsabilidade solidária dos fornecedores pelos 

danos causados. Corroborando: “AGRAVO INOMINADO INTERPOSTO 

CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO 

CÍVEL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SITE DE APROXIMAÇÃO COMERCIAL. 

INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA. COMPRA DE 

“TABLET”. BEM ADQUIRIDO, PAGO E NÃO ENTREGUE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESA RÉ QUE INTERMEDIA A 

TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 557, §§1º a e 1º, do CPC. (TJ-RJ, 

APL: 00009485920138190008, RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 3 VARA 

CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data 

de Julgamento: 28/04/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de publicação: 30/04/2015)”. Passo ao exame do 

mérito. Alega o Reclamante na petição inicial: - que em 07/05/2019 adquiriu 

três produtos no site da Reclamada, no valor total de R$ 2.216,61, - que 

dois produtos foram entregues, contudo o SoudBar da LG, no valor de R$ 

999,00, não foi entregue ate o presente momento, - que tentou resolver 

inúmeras vezes administrativamente, contudo, sem êxito. A Reclamada, 

em contestação, afirma que não praticou nenhum ato ilícito e, portanto não 

tem a obrigação de indenizar. Ao final, pugna pela improcedência da ação. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que restou incontroverso a não 

entrega do produto ao Reclamante e, por outro lado, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, não comprovando nenhum motivo plausível para a não entrega do 

produto, o que afastaria sua responsabilidade, ao passo que o 

Reclamante comprovou que pagou pelo produto e não o recebeu. Nesse 

sentido tem-se a jurisprudência: “AFASTA A LEGITIMIDADE DAS 

RECLAMANTES, POSTO QUE SÃO AS CONSUMIDORAS EFETIVAMENTE 

LESADAS PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DE IGUAL MODO NÃO 

PROSPERA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA MERCADO 

PAGO. ESTABELECE O ART. 7º PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25 DO CDC, 

A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS INTEGRANTES 

INSERIDOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO E INTERMEDIAÇÃO DO 

PRODUTO. REGISTRE-SE AINDA QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

RECLAMADA NESTE CASO É PAUTADA NA TEORIA DO RISCO PROVEITO 

(ART. 927, CC), DEVENDO ESTA RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS 

AOS CONSUMIDORES INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, 

VISTO QUE ASSUME OS RISCOS DE SUA ATIVIDADE EM PROL DA 

MESMA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE, EMBORA DEVIDAMENTE PAGA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 8.1 DAS 

TRS/PR. NO QUE TANGE O QUANTUM INDENIZATÓRIO, NECESSÁRIA É A 

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ATENTANDO-SE 

PARA QUE A INDENIZAÇÃO NÃO SE TORNE FONTE DE ENRIQUECIMENTO 

SEM CAUSA, NEM SEJA CONSIDERADA INEXPRESSIVA, ALÉM DO QUE 

HÁ DE SER FIXADA COMO PUNIÇÃO À RÉ, TENDO EFEITO EDUCATIVO, 

PARA QUE FORNEÇA MAIOR SEGURANÇA AOS CONSUMIDORES NO 

MOMENTO DA COMPRA E VENDA E DESENVOLVA MECANISMOS QUE 

COÍBAM A AÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS, RAZÃO PELA QUAL 

MANTENHO O MONTANTE ARBITRADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO NÃO 

ACOLHIDO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 

CONFORME PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 18.413/2014, NÃO 

HAVERÁ DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS RECURSAIS. SERVE A PRESENTE 

COMO VOTO. UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001345-05.2015.8.16.0147/0 - Rio Branco do Sul - Rel.: Fernando Swain 

Ganem - - J. 23.03.2016)”. Desta feita, verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço pela Ré, situação esta que demonstra o descaso e 

desrespeito desta no atendimento aos seus consumidores, fato que 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento, devendo reparar os danos a 

parte Autora causado. Corroborando: “EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO - 

PRODUTO NÃO ENTREGUE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE - Indene de 

dúvida que ocorreu falha na prestação de serviço por parte da ré e, ainda, 

tenho que situação vivenciada pelo autor não pode ser configurada como 

meros aborrecimentos. - A fixação do valor devido a título de indenização 

por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o 

valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 10133140007302001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2015)”. Contudo, quanto ao 

dano material entendo pela parcial procedência, uma vez que é 

incontroverso que dois produtos foram entregues, faltando apenas o 

Soundbar, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), e, 

portanto, sendo devido apenas, a restituição deste produto e valor. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a 

Reclamada a RESTITUIR ao Reclamante o valor de R$ 999,00 (novecentos 

e noventa e nove reais), valor este a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da 

citação. CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais suportados, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. DETERMINAR ao cartório a 

retificação do polo passivo, para VIA VAREJO S/A, conforme requerido na 

contestação, (ID. 28134790). Preclusa a via recursal e após apresentada 

a memória do cálculo pela Autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se as Reclamadas para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 
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§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto do Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015588-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY FARIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015588-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCINEY FARIA NUNES REQUERIDO: ENERGISA S/A S E N 

T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Polo passivo Acolho o pedido da Reclamada 

de retificação do polo passivo, tão-somente para retificar o polo passivo 

da presente demanda alterando a denominação para ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prescrição A requerida 

invoca preliminar de prescrição, sob o fundamento que a inscrição 

remonta há mais de 03 (três) anos, contados da propositura da presente 

demanda, o que a inviabiliza em sua pretensão reparatória. Sem a razão. 

No caso em tela, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 

206, § 3º, V, do CC, vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) 

anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; Ocorre que o termo inicial do 

prazo prescricional é a partir da data da ciência e não da inscrição 

indevida em si.  Nesse diapasão: Recurso Inominado 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO. 

Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO 

PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). Extrato de Negativação Do 

mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Incompetência Territorial A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser 

priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Superada às preliminares, passo ao exame do mérito. II - 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, a declaração 

de inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor R$666,63 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta 

e três centavos), com data de inclusão em 27.01.2016, promovida pela 

Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada, uma vez 

que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

a reclamada juntou cópia de Termo de Confissão de Dívida devidamente 

assinada pela reclamante ID 27725193 , além de documentos pessoais. 

Vale frisar, que a semelhança da assinatura apresentada no contrato com 

aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais sejam: 

procuração e Termo de Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta 

a conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado o 

contrato devidamente assinado caberia a reclamante apresentar prova de 

quitação dos valores em aberto, o que também não fez. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não 

há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 
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proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV – DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como: OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante a pagar o 

valor total de R$ 704,56 (setecentos e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros de mora a partir do vencimento; Reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, 

II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017855-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELINO DE SOUZA NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Extrato de Negativação A reclamada sustenta 

que o extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Passo ao mérito. III – MÉRITO Pleiteia o reclamante, indenização por danos 

morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada por débito no valor de R$181,51 (cento 

e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), com data de inclusão em 

03/03/2019, promovido pela Reclamada. Neste sentido, argumenta que 

desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui qualquer 

relação jurídica com a reclamada. Assim, pela consequente declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em sede de contestação, a reclamada afirma que após análise do histórico 

da cobrança, foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

referente à linha telefônica nº (65) 99957 -8976, bem como os serviços de 

internet banda larga vinculadas ao contrato número 0330328604. Aduz, 

ainda, que constam no sistema operacional diversos pagamentos 

anteriores, o que também comprova que o autor mantinha relação jurídica 

com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 

débito inadimplido, além da condenação às penas de litigância de má-fé. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 
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RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela 

reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e, no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor 

R$181,51 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), com 

data de inclusão em 03/03/2019, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 

CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019693-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELYELTON DENES DE MORAES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I- RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

consoante preconiza o art. 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares, passo à 

análise do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado. Assim, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante, a declaração de inexigibilidade de débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor de R$3.204,54 (três 

mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com data de 

inclusão em 14.11.2019 promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com a demandada. Por sua vez, em contestação a reclamada 

afirma que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante fez a regular 

contratação do cartão de crédito. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Logo, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, 

trazendo aos autos faturas e áudio que demonstram a utilização dos 

serviços e pagamentos realizados. Além disso, de acordo com as provas 

dos autos, constam pagamentos realizados. Dessa forma, depreende-se 

que se houve pagamento, é porque houve contrato. Não há como aludir 

que um estelionatário se utilize de dados pessoais e ainda sim assuma a 

incumbência do pagamento. Cumpre salientar, que no Áudio apresentado, 

aos 03min e07segundos, o Autor confirma a atendente da Reclamada, o 

endereço informado na inicial, qual seja: Rua faisão, 1, qd 74, CPA IV 2º, 

município de Cuiabá/MT. Infere-se que para comprovar o endereço citado, 

o Reclamante colacionou documentos pessoais, demonstrando que o 

endereço de residência é o de sua mãe, nome de Eliete Amorim de 

Moraes. Logo, como supramencionado não há como aludir que um 

estelionatário tivesse a certidão de nascimento do Reclamante em mãos, 

bem como soubesse do endereço de sua mãe. Ademais, não se pode 

negar, na contemporaneidade, de call center, informática, tecnologia, que 

muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física 

das partes. Negar isso é ignorar à modernidade dos contratos via internet. 

Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via 
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"print" na tela do computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é 

que, no caso em concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou 

a pagar algumas prestações/faturas. Portanto se adimpliu o contrato, é 

porque mantinha e manteve a relação contratual com a Reclamada. Além 

disso, como dedilhado o próprio áudio confirma o endereço informado pelo 

autor na inicial. Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal 

de Mato Grosso. RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. 

NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS . 

CARTÃO DE CRÉDITO (ELO PLUS) ? A RECLAMADA TROUXE AS 

FATURAS BEM COMO REGISTROS DE PAGAMENTOS QUE CONFIRMAM A 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - FRAUDE NÃO CONFIGURADA ? 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ? INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ? 

PRESENÇA DE COMPORTAMENTO MALICIOSO DA PARTE AUTORA ? 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

APLICADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 

80447478320188110001, Turma Recursal de Mato Grosso, Relator Alex 

Nunes de Figueiredo, julgamento em 09/04/2019) (destaquei) RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA - DÉBITO COMPROVADO PELA 

JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrida logrou 

demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os 

envolve através de fartos documentos que comprovam a contratação, 

como faturas com indícios de pagamento por vários meses e utilização, 

sendo que a Reclamante sequer impugnou tais faturas, tornando-se estas 

incontroversas diante da obrigação do mesmo em impugnar e não o fez. 

Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um 

débito quando se houve a legítima contratação de serviços. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 

0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 19/06/2018). 

(destaquei) EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$108,77 (cento e oito reais e setenta e 

sete centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

HISTÓRICO DE PAGAMENTO E CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra 

sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a qual 

condenou a Ré ao pagamento, a título de danos morais, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A parte Autora nega a relação jurídica com 

a Recorrente, logo, desconhece o débito que ensejou sua inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$108,77 (cento e oito reais e 

setenta e sete centavos). 3. Insurge a parte vencida, em matéria recursal, 

pugnando pela reforma da sentença de piso para reconhecer o débito 

discutido e, consequentemente, afastar a incidência dos danos morais. 4. 

Em análise detida dos autos, verifico nas provas trazidas pela parte 

Recorrente que há um farto histórico de utilização e pagamento das 

faturas referentes número (65)9661-XXXX, bem como, foi demonstrada a 

origem do débito que ensejou a negativação da Autora. 5. Nesse sentido, 

é possível verificar a existência da relação jurídica através das telas 

sistêmicas trazidas nos autos pela Recorrente razão pela qual a reforma 

da sentença é medida que se impõe, afastando o dano moral fixado pelo 

juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial. 

6. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado nº 

0049014-74.2017.811.0001 Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Patrícia Ceni, julgamento em 26/06/2018). (destaquei) Posto isto, 

concluo estar provada a relação jurídica entre as partes, bem como a 

legalidade da inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, ante a sua inadimplência. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho 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)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010322-81.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

R RODRIGUES - ME REQUERIDO: MOLDUNOBRE MOLDURAS LTDA 

DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por R RODRIGUES ME, em 

desfavor da MOLDUNOBRE MOLDURAS LTDA formada pelas partes acima 

indicadas. A parte autora requer, em tutela de urgência, que a parte 

reclamada efetue a baixa de inscrição de seu nome em órgão de proteção 

ao crédito. Analisando os autos, constato que o demandante deixou de 

comprovar sua qualificação tributária,conforme o Enunciado n. 135, do 

FONAJE. Além disso, o autor deixou de juntar o extrato da restrição 

emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. Assim, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, DETERMINO a intimação 

do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, a fim 

de acostar ao feito o extrato da restrição, bem como comprovar sua 

qualificação tributária, sob pena de extinção, nos termos do artigo 321, 

parágrafo primeiro, do Código de Ritos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, concluso para sentença. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012088-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012088-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

FAUSTINO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

FAUSTINO PEREIRA 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: 

30/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 

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: 1012090-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE LOURENCO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012090-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZAQUE 

LOURENCO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA 
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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: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012118-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CELIA QUEIROZ DE AMORIM (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. 1012118-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE CELIA 

QUEIROZ DE AMORIM 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: 

29/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012134-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENNED ADAO MONTEIRO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTA QUIXABEIRA ROSA LISBOA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012134-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENNED ADAO 

MONTEIRO LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELCIO JULIO 

BENTO JUNIOR POLO PASSIVO: SAMANTA QUIXABEIRA ROSA LISBOA 

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: 

29/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012136-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012136-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA 

CRISTINA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA 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: 

6ª JEC Data: 29/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012146-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES COMAECUREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012146-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

DORES COMAECUREUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012152-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012152-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: RODRIGO DE JESUS FERREIRA 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: 30/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1011915-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOLI PEDRO DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011915-48.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NOLI PEDRO DE ALCANTARA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA formada pelas partes 

acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega que 

possui a unidade consumidora n. 6/ 610750-2. Registra que recebeu 

faturas com cobranças excessivas nos meses de janeiro/2020, 

fevereiro/2020 e março/2020. Requer, em tutela de urgência, que a 

requerida restabeleça os serviços de energia elétrica, bem como retire 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

apreciar, neste momento, o pedido do autor, pois deixou de juntar ao feito 

o extrato de consumo/pagamento emitido pela empresa requerida 

referente ao ano de 2019. Ressalto que o documento é imprescindível 

para apreciar o pedido de urgência. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao feito o extrato de 

pagamento emitido pela empresa requerida relativo ao ano de 2019, sob 

pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. 
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Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012185-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARQUES PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012185-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

MARQUES PEREIRA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1002209-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SALETE DE LIMA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS OAB - RJ096293 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 14:50 . *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: 1002209-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SALETE DE LIMA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS OAB - RJ096293 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 14:50 . *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: 1012143-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIRLEY PEREIRA GOMES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007606-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BEZERRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE COSTA BASSO (REU)

GABRIELA RIBEIRO BEZERRA (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018445-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE KATT DIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA 93174772168 (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001809-27.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA REU: WANDERLUCIO 

ALVES DE OLIVEIRA 93174772168 DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação 

de reclamação, formado pelas partes acima indicadas. Analisando os 

autos, constato que o requerente deixou de juntar ao feito: 1. Petição 

Inicial em PDF. 2. Procuração; 3. Ata de Eleição do Síndico. 4. Documento 

do Síndico; 5. Convenção do Condomínio; 6 CNPJ do Condomínio. 7. 

Contrato de Instalação de Sistema de Monitoramento de CFTV. Posto isso, 

em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

determino a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito os documentos 

mencionados, sob pena de extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para despacho inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004503-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE HURTADO CEBALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o decurso do prazo em branco para o pagamento voluntário 

da condenação procedo à intimação da parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008500-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando o decurso do prazo em branco para o pagamento voluntário 

da condenação procedo à intimação da parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012095-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 1012212-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERLON CAIO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012212-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERLON CAIO 

RODRIGUES NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELTON 

GUIMARAES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002636-38.2020.8.11.0001

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:

ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1002636-38.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: ANTONIO RODRIGUES Trata-se de 

Ação de Cobrança formado pelas partes acima indicadas. A requerente 

aduz que prestou serviços educacionais ao requerido no ano de 2016, no 

qual o requerido deixou de solver com o pagamento das mensalidades que 

se obrigou por força contratual; estando até a data do envio da peça 

inicial, devendo as parcelas relativas aos meses de outubro a dezembro 

de 2016, conforme documento de n. 28340106. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de receber a exordial, neste momento, 

porquanto o demandante deixou de comprovar sua qualificação tributária, 

conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. Além disso, a autora deixou de 

juntar o endereço eletrônico a qualificação. Assim, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de comprovar 

sua qualificação tributária, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC e indicar o endereço eletrônico conforme 

prediz artigo 319, II, do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

concluso para arquivamento. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004139-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMORIM DA COSTA OAB - MT23486-O (ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010315-89.2020.8.11.0001

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

ADONIS MARCELO DE AMORIM OAB - 468.536.181-49 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 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: 1012228-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NUNES BOABAID ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT16396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1012228-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

NUNES BOABAID ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE 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: 
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6ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009683-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALVEDRO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009683-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SALVEDRO BORGES DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. DESPACHO 

Vistos Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formado pelas partes acima 

indicadas. Analisando os autos, constato que inexiste pedido de tutela de 

urgência. Assim, determino a designação de audiência de conciliação. 

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. Cumpra-se, 

observando a determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 

27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 

20/01/2020. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012233-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012233-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA CORREA 

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: 6ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002453-67.2020.8.11.0001

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:

LUCAS DE ARAUJO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002453-67.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: LUCAS DE 

ARAUJO PEREIRA DESPACHO Vistos A requerente aduz que prestou 

serviços educacionais ao requerido no ano de 2016, no qual o requerido 

deixou de solver com o pagamento das mensalidades que se obrigou por 

força contratual; estando até a data do envio da peça inicial, devendo as 

parcelas relativas aos meses de julho e dezembro de 2016, conforme 

documento de n. 28298115. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de receber a exordial, neste momento, porquanto o 

demandante deixou de comprovar sua qualificação tributária, conforme o 

Enunciado n. 135, do FONAJE. Além disso, a autora deixou de juntar o 

endereço eletrônico a qualificação. Assim, INTIME-SE o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de comprovar 

sua qualificação tributária, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC e indicar o endereço eletrônico conforme 

prediz artigo 319, II, do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

concluso para arquivamento. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019747-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

LUIS ALFREDO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI 

EXECUTADO: CARMELITA GONCALVES DA SILVA, LUIS ALFREDO 

GONCALVES DA SILVA DESPACHO 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). Incorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021659-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA (INVENTARIANTE)

VICENTE CALABRIA (ESPÓLIO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009423-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA DE ALEMBERG SOARES POMMOT MAIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012195-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BARRETO REHEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS OAB - BA44166 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 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: 1012245-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012245-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSEIAS 

CLAUDIO DE OLIVEIRA 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: 30/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004411-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENILSON DA SILVA LIMA (REU)

VALDENILSON DA SILVA LIMA - ME (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012249-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RONDON (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. 1012249-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

RONDON 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: 30/04/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1015901-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROCHA FRADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (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 - MS5871-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016841-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA OAB - MT13271-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 - MS5871-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: 1012254-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012254-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA ALVES 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO NUNES NEVES DE 

ARAUJO 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: 30/04/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1014530-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1016984-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA MEIRELES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-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 - MS5871-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: 1015494-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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 - MS5871-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: 1000876-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AECIO GONCALO DA COSTA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016807-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA 94728968120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LARA GARCIA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012272-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012272-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENIL 

FERREIRA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO 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: 30/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012274-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012274-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ EDUARDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO 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: 

30/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012294-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FLORESTA HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012294-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

ANDREA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIZANGELA 

SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FLORESTA HOTELARIA E 

TURISMO LTDA - EPP 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: 30/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1016783-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO LEONARDO ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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: 1012294-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FLORESTA HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012249-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RONDON (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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 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: 1020011-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINI E TEIXEIRA MARTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 30/04/2020 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: 1011850-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 17/04/2020 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: 1011532-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BENEDITO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 17/04/2020 Hora: 15:45 . *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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011535-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BENEDITO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 17/04/2020 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: 1011564-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARQUES DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 17/04/2020 Hora: 14:45 . *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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012322-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012322-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELLEN 

CARVALHO VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA CINTRA 
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RASCHEJA 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: 30/04/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012324-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012324-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO DA COSTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES 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: 

6ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1005221-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DANTAS DE LIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 11:40 . *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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005221-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DANTAS DE LIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRT FLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/05/2020 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011712-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE # 6º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, Bosque da Saúde - CUIABÁ- MT CARTA DE INTIMAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN Endereço: 

avenida Espigão, 864, setor II, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-280 

Senhor(a) SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para manifestar quanto 

ao teor da certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo legal, sob pena 

da lei. PROCESSO N. 1011712-23.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.730,54 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN 

Advogado do(a) EXEQUENTE: EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - 

MT5776-O EXECUTADO: CLAUDIANE MARQUES DA SILVA CUIABÁ, 11 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto 

Abalen Leite Gestora Judiciária - 6 JEC 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: 1012351-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO (AUTOR)

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:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012351-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 
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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: 05/05/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012352-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012352-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSO 

BENEDITO DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HYOSNARA 

RENATA SANTANA DA SILVA 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: 6ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012353-74.2020.8.11.0001

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 PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1012353-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DE 

JEZUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1013235-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLE LAYS SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021273-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELLY KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021273-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TANIELLY KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 

S/A DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E DANOS MORAIS, formado pelas partes acima indicadas. O 

autor requer a redesignação da audiência de conciliação. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que 

comprovou a impossibilidade de comparecer no ato, conforme o atestado 

médico acostado ao feito. Ademais, a concessão do pedido não ocasiona 

qualquer prejuízo para a parte requerida. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

redesignação da audiência. Determino a REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes 

para comparecer ao ato conciliatório. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009810-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIL MALHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009810-98.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ODEMIL MALHADO REQUERIDO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE 

DE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O 

autor alega que o requerido efetuou a cobrança no valor de R$ 12.810,23 

(doze mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos), relativo ao jazido 

385, quadra 14, chão adulto. Assevera que desconhece a origem do 

débito. Sustenta que o suplicado inseriu seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 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 negou a existência da dívida, restando evidente que 

se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao autor o ônus de 

provar a irregularidade da cobrança. O perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de 

realizar negociações no comércio. Ressalto, ainda, que não é razoável 

admitir a manutenção da restrição por débito em discussão. Anoto que a 

concessão do pleito não ocasiona qualquer prejuízo ao demandado por 

não excluir o crédito. Assim, o pedido de exclusão das restrições do nome 

da parte autor é medida que se impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 
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1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) Em 

relação ao pedido de inversão do ônus da prova, verifico que merece 

prosperar. 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, em 

razão da clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que 

possui informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido 

proceda a exclusão da restrição do nome do autor no rol de mal 

pagadores, no prazo de 05 dias, relativo aos débitos em discussão, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no momento da 

apresentação da defesa, o contrato que originou a dívida. 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. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009789-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VILDIANE CRISTINA SENE NUNES SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de Ação de Declaração de Falha na 

Prestação de Serviço Por Descumprimento de Acordo c/c Dano Moral e 

Material formada pelas partes acima indicadas. A parte autora aduz que 

ajuizou o processo n. 8083038-26.2016.811.0001 que tramitou no 5º 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Assevera que as partes 

celebraram acordo na demanda, tendo o requerido comprometido a 

cancelar o contrato e suspender as cobranças, porém a empresa 

permaneceu realizando os descontos em sua folha de pagamento, 

totalizando o valor de R$ 4.282,04 (quatro mil duzentos e oitenta e dois 

reais e quatro centavos). Requer, em tutela de urgência, a intimação do 

requerido para cessar os descontos no valor de R$ 133,97 (cento e trinta 

e três reais e noventa e sete centavos), bem como abstenha de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Requer, seja deferida a liminar vindicada, determinando 

que o Banco reclamado suspenda os descontos efetuados nos proventos 

da reclamante no valor descrito na exordial, assim como, se abstenha de 

inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Pois bem, para a concessão do liminar 

invocada 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 da reclamante não 

merece prosperar, porquanto os documentos aportados não demonstram, 

neste momento, que os descontos realizados nos vencimentos da autora 

se referem ao contrato n.º 246237222, ao qual foi objeto de acordo em 

outra Unidade Judiciária. Ademais, inexiste perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação para o caso de concessão ao final. Assim, o 

indeferimento 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. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, neste 

momento, por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo o requerido aportar ao feito o contrato relativo 

as cobranças, objeto da lide, no momento da apresentação da defesa. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação outrora já designada. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 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-se 

a reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010297-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEANDSON GOMES DA SILVA REQUERIDO: MENEGUETTI & 

MORAES LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANSO COM PEDIDO 

DE LIMINAR movido por GEANDSON GOMES DA SILVA em desfavor da 

MENEGUETTI E MORAES LTDA (AMAZON SERVICE), e ELECTROLUX DO 

BRASIL S.A formada pelas partes acima indicadas. O autor aduz que 

entrou em contato com a requerida para fazer a reparação de sua 

máquina de lavar Electrolux. Sustenta que, em 13 de dezembro de 2019, o 

técnico compareceu em sua residência e retirou o produto. Assegura que 

recebeu o eletrodoméstico com o mesmo defeito. Requer, em tutela de 

urgência, que o requerido realize imediatamente o reparo na máquina de 

lavar. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. 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, pois inexiste 

prova, neste momento, do defeito apresentado pela máquina de lavar. 

Ademais, indícios de prova da falha na prestação do serviço. Ressalto, 

ainda, que há risco de irreversibilidade da medida, sendo vedada a 

concessão, conforme o artigo 300 § 3°, do Código de Processo Civil: “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 
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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.” Com isso, resta evidente a 

necessidade de dilação probatória para a elucidação dos fatos indicados 

na exordial. De igual modo, não fora demonstrado o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação por ausência de prejuízo para o caso de 

concessão ao final. Assim, o indeferimento do pleito 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. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo aportar ao feito o laudo técnico de 

reparação do produto. 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. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010315-89.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ADONIS MARCELO DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que, no ano de 2009, recebeu 

um cartão do banco requerido e efetuou o desbloqueio. Sustenta que o 

demandado informou que as taxas de juros são inferiores à média do 

mercado e que, caso não conseguisse pagar, seria descontado o valor 

mínimo no holerite. Registra que utilizou o cartão até o ano de 2016. Anota 

que o demandado efetua descontos no valor mínimo, porém reduziu a 

dívida. Ressalta que efetuou o cancelamento do cartão em outubro de 

2017, sendo informado do débito no valor de R$ 1.998,95. Alega que, após 

o período do desconto, ocorreu nova cobrança no mês de novembro de 

2019. Requer, em tutela de urgência, suspensão dos descontos no valor 

de R$ 122,23 (cento e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. 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. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto deixou de 

comprovar a quitação dos débitos. Assim, não há prova da irregularidade 

praticada pelo suplicado. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também não foi demonstrado em decorrência da ausência de 

prejuízo do autor para o caso de concessão ao final. Deste modo, o 

requerente deixou de provar os requisitos legais para a concessão do 

pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – 

ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que 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.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) 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. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo aportar ao feito o extrato da dívida e pagamento do 

suplicante. 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. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010144-35.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONARDO FERNANDES BORGES REQUERIDO: CLARO S.A. DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O 

requerente aduz que possui contrato de plano controle 4GB + minutos 

ilimitados com a empresa requerida relativa ao número 65-99309-9728. 

Registra que, desde abril de 2019, constatou a cobrança de aplicativos 

digitais Claro banca no valor de R$ 6,00 (seis reais) e aplicativos digitais 

Claro vídeo na quantia de R$ 10,00 (dez reais). Assevera que solicitou o 

cancelamento do serviço e a devolução do montante, porém não obteve 

êxito. Requer, em tutela de urgência, a exclusão das faturas vincendas 

referentes aos aplicativos digitais Claro banca no valor de R$ 6,00 (seis 

reais) e aplicativos digitais Claro vídeo na quantia de R$ 10,00 (dez reais), 

bem como a abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. 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. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto 

deixou de aportar ao feito o contrato celebrado entre as partes. Assim, 

não há prova da irregularidade praticada pelo suplicado. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado em 

decorrência da ausência de prejuízo do autor para o caso de concessão 

ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais 

para a concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação 

probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que 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.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) 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. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo aportar ao feito o contrato celebrado entre as 

partes. 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. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006874-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MATILDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006874-03.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA CLAUDIA MATILDES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S/A DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz, em 

síntese, que possui contrato com o demandado. Assevera que o suplicado 

bloqueou a conta corrente, sem notificação prévia, impossibilitando o 

acesso aos vencimentos, salário, poupança e rendimentos. Requer, em 

tutela de urgência, o desbloqueio da conta corrente. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 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. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, porquanto deixou de aportar ao feito 

documento hábil para comprovar o bloqueio de sua conta bancária. Friso 

que o documento indica o bloqueio no aplicativo (ID 29279947). Com isso, 

não há indício de irregularidade praticada pela instituição financeira. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não foi 

demonstrado em decorrência da ausência de prejuízo do autor para o 

caso de concessão ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar 

os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo imprescindível 

aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que 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.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 
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do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) 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. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. 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. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011851-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DA SILVA DUARTE (AUTOR)

EDWILSON BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011851-38.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ROSIANE PEREIRA DA SILVA DUARTE REQUERENTE: EDWILSON BRAGA 

DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO INOMINADA 

COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

CC ANTECIPAÇÃO TUTELA formada pelas partes acima indicadas, todos 

qualificados nos autos. O demandante alega que é consumidor da 

empresa requerida possuindo a unidade consumidora n. 6/772923-9. 

Registra que recebeu faturas com valores exorbitantes em outubro/2019 

no valor de R$ 685,03, novembro/2019 no valor de R$ 558,74, 

dezembro/2019 no valor de R$ 437,44, janeiro/2020 no valor de R$ 391,44 

e fevereiro/2020 no valor de 512,64. Assevera que mesmo com a 

reclamação perante o Procon e do impedimento de corte, a requerida em 

15/01/2020 suspendeu o fornecimento de energia em sua residência. 

Requer, em tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica em sua residência, bem como abstenha de suspender os 

serviços de fornecimento de energia em sua residência e que seja 

condicionada em juízo todas as parcelas vencidas e das vincendas 

correspondente ao consumo médio de 30kwh/mensal. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 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 parcialmente, porquanto as faturas discutidas na 

lide são superiores às emitidas em data anterior, conforme documento 

colacionado no ID 30071855. 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. Com isso, o 

requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. 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. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Quanto ao 

pedido de consignar o pagamento em juízo, constato que não merece 

acolhimento, pois necessário aguardar a dilação probatória para aferir, de 

forma robusta, o valor do consumo de energia elétrica. Ademais, não há 

perigo de dano para o caso de concessão ao final. O requerente pleiteia a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se 

enquadra como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados, uma vez que o fornecedor possui melhores condições 

técnicas ou econômicas para produzir provas, sendo imprescindível a 

inversão do ônus para a igualdade entre as partes. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

as seguintes providencias; A) O restabelecimento imediato do 

fornecimento de energia elétrica na UC nº 6/772923-9. B) Que a requerida 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

residência do autor em relação aos débitos em discussão novembro/2019 

no valor de R$ 558,74, dezembro/2019 no valor de R$ 437,44, janeiro/2020 

no valor de R$ 391,44 e fevereiro/2020 no valor de 512,64. Fixo multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de 

descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

demandado comprovar a regularidade da cobrança. 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. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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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:

VERYDIANE MONIQUE DA SILVA MIRANDA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

VERYDIANE MONIQUE DA SILVA MIRANDA ARRUDA S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022094-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI SIMOES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022094-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSENI SIMOES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por 

dano moral e material, formado pelas partes acima indicadas. Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JOSE FRANCA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001909-79.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANGELO JOSE FRANCA DE LIMA REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001666-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DA COSTA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001666-38.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA EXECUTADO: 

ROBERTO DA COSTA MOREIRA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial, formado pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008299-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008299-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERENIL MARIA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E 

N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001084-38.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIETE SILVA DA COSTA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral, formado pelas 

partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final 

do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 
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regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-24.2020.8.11.0001

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

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ODENIL MIRANDA SANTOS DE ARRUDA OAB - 983.577.271-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001363-24.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: MANOEL ODENIL MIRANDA SANTOS DE ARRUDA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por dano moral e material, formado pelas partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001388-37.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010275-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PICONE PIVETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010275-44.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

GUSTAVO PICONE PIVETA EXECUTADO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002661-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002661-51.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO SPADA SALGUEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. S E N T E 

N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por dano moral, 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS 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:

ALINE MANGONI BARROS ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000443-50.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME REQUERIDO: ALINE MANGONI BARROS 

ANTUNES S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 497 de 535



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA LOPES COSTA MARANHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOARA RONCHIN COSTA OAB - MT22236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO Processo: 

1002610-40.2020.8.11.0001. AUTOR: IVANA LOPES COSTA MARANHAO 

REU: BANCO ITAUCARD S/A, REDECARD S/A S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005280-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CAROLINE GUERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005280-51.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GREICE CAROLINE GUERRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS S E N T 

E N Ç A Vistos etc. Trata-se de Reclamação formada pelas partes acima 

indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer 

da lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001526-04.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAQUINA ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS 

LTDA, ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S.A. S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança c/c indenização por dano moral e material, formado pelas partes 

acima indicadas. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011245-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PEREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA PEREIRA FELICIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011245-10.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JUCILEIA PEREIRA DE AZEVEDO REQUERIDO: TAYNARA PEREIRA 

FELICIANO SENTENÇA VISTOS Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes 

requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 49/2020/ JV 01. Posto isso, a 

concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus efeitos 

jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante e a 

reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 

Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013809-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013809-93.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019009-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CASADIAS LIMA MATTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019009-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELAINE CASADIAS LIMA MATTOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos, etc. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por 

dano moral, formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando 

os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021362-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021362-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VANDERLEIA APARECIDA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E 

N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que o requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não apresentou 

justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. De 

igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Ressalto que o autor deve 

justificar sua ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da 

data de realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO 

POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado 

nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte 

autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022076-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LUZIA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022076-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CRISTIANE LUZIA DA LUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano 

moral, formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021772-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE DAVID REIS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021772-55.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDRE FELIPE DAVID REIS CRUZ REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexibilidade de relação jurídica c/c indenização por dano 

moral, formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 
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julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON MACEDO BRITO (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ REQUERENTE: DEYVISON MACEDO BRITO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei 9.099/95. (07127611220178070016 DF 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS ERMISDORFF TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000653-04.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GEREMIAS ERMISDORFF TAVARES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória c/c 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que o requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não apresentou 

justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. De 

igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Ressalto que o autor deve 

justificar sua ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da 

data de realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO 

POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado 

nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte 

autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 
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que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARSAL OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000519-74.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIANA MARSAL OLIVEIRA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano 

moral, formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010961-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL LUIZA BORBA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010961-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME REQUERIDO: RAQUEL LUIZA 

BORBA REZENDE S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por M. CESAR LEITE GATTASS ORRO – ME em razão 

de suposta omissão na sentença. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, constato a desnecessidade de intimação do requerido para 

manifestar sobre os embargos, em razão da ausência de triangularização 

processual. Assim, passo a apreciar os embargos de declaração. Nos 

moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado. A medida tem cunho 

integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição 

e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. O embargante alega 

que as tentativas de citação da parte contrária restaram infrutíferas. 

Anota que não houve a apreciação do pedido de citação por hora certa. 

Registra que não compareceu na audiência de conciliação por ausência 

de citação. Requer o acolhimento dos embargos para acolher a 

justificativa da ausência de comparecimento na audiência de conciliação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do embargante merece 

prosperar. Verifica-se que as tentativas de citação do embargado pelo 

correio restaram infrutíferas (ID 25437999, 26235918 e 28023168). 

Ressalto, ainda, que o Oficial de Justiça informou a impossibilidade de 

citação em decorrência da distribuição equivocada (ID 28507838). Com 

isso, resta evidenciada a impossibilidade de extinção do feito, visto que a 

ausência de citação justifica a ausência do embargante na audiência de 

conciliação. Friso que não houve desídia processual, de forma que 

incabível a aplicação de qualquer sanção. Posto isso, recebo os embargos 

de declaração, pois tempestivos e lhes dou provimento, a fim de revogar a 

sentença para constar: DECISÃO VISTOS Trata-se de Ação de Cobrança 

formada pelas partes acima indicadas. O requerente pleiteia pela citação 

do requerido por hora certa, ID. 28096244. Analisando os autos, constato 

que a pretensão da parte merece prosperar em parte. Verifica-se que as 

tentativas de citação via correio restaram infrutíferas, assim, cabível a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069412/3/2020 Página 502 de 535



realização do ato por Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249, do 

Código de Processo Civil. Porém, não há indício de ocultação pela parte 

para justificar a citação por hora certa. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE o pedido do demandante. DETERMINO a redesignação da audiência 

de conciliação, bem como a citação do requerido por Oficial de Justiça, no 

endereço indicado pelo autor (Rua Radialista Mauricio de Oliveira, Casa 54, 

Quadra 26, Coophamil, Cuiabá – MT, CEP 78028-240), consignando-se as 

advertências legais. No caso de ausência de citação, determino a 

intimação do demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 

endereço atualizado da parte. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012093-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIANE AUXILIADORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012093-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TASSIANE 

AUXILIADORA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON 

DA SILVA CORREA 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: 22/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012095-64.2020.8.11.0001

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. 1012095-64.2020.8.11.0001 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: 8ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 10 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: 1012103-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA FARIA DEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012103-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

RAFAELA FARIA DEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

27/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012127-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICK DILAN DE ALMEIDA SEMEAO MONTEIRO (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. 1012127-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALICK DILAN DE 

ALMEIDA SEMEAO MONTEIRO 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: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012132-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012132-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

APARECIDA SIQUEIRA MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012138-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1012138-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZONILDES PIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA SILVA, 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS, AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA POLO 

PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

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: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012165-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MELO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012165-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELY MELO 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

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: 

28/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012171-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012171-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DOS SANTOS MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012189-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MORAES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012189-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

MORAES DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012197-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MALAQUIAS (REQUERENTE)

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:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012197-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO MALAQUIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARYME 

PARADA PEDROSA, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA POLO PASSIVO: 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES 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: 28/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1011997-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA MARTINS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADRIANA 

CRISTINA MARTINS PINTO Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 36, 

CAMPO VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-250 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. 1011997-79.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.676,25 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: ADRIANA CRISTINA MARTINS PINTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO, CARLOS 

RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A CUIABÁ, 11 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004310-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011756-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAURY GOMES LEITE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNELIZE ELIZE GOMES OAB - MT26617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADAURY 

GOMES LEITE JUNIOR Endereço: RUA DA ENCARNAÇÃO, 241, JARDIM 

PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-120 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. 1011756-08.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Estabelecimentos de Ensino, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

AUTOR: ADAURY GOMES LEITE JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANNELIZE ELIZE GOMES REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A CUIABÁ, 11 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: 1011562-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BONIFACIO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCAS 

BONIFACIO DE ARRUDA Endereço: RUA A, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-400 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para 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. 1011562-08.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: LUCAS BONIFACIO DE ARRUDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT COSTA THOMANN REU: 

AYMORE CUIABÁ, 11 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: 1011856-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO Endereço: RUA CINQÜENTA E 

DOIS, 39, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-260 Senhor(a) GILBERTO 

ALBUQUERQUE PINTO: 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. 

1011856-60.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 17/04/2020 Hora: 17:15 REQUERENTE: 

GILBERTO ALBUQUERQUE PINTO Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES - MT21093/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 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 
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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, 11 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: 1012075-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIANA 

OLIVEIRA CARVALHO Endereço: RUA SESSENTA E NOVE, 05, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-464 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. 1012075-73.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.347,60 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LUCIANA OLIVEIRA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 11 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: 1011082-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JONATHAN 

SOARES DA CRUZ Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011082-30.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) AUTOR: JONATHAN SOARES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WILSON LISANDRO VEIGA REU: VIVO S.A. CUIABÁ, 11 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: 1011047-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JESSICA 

ALVES DA SILVA Endereço: RUA QUARENTA E QUATRO, 308, SÃO 

JOÃO DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-330 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. 1011047-70.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.602,30 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: JESSICA ALVES DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 11 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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CALIR 

BELMIRO ANASTACIO Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 286, EDIFICIO 

AMERICAN DIAMOND - APTO 1.802, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-601 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. 1010248-27.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CALIR BELMIRO ANASTACIO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELA LEÃO SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 11 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021993-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARELIUCE MOREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011321-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY ERIC CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: WISLEY ERIC 

CORREA Endereço: ALAMEDA DOIS, s/n, quadra 09, CPA III, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78058-346 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. 1011321-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: WISLEY ERIC CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CUIABÁ, 11 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 
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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: 1011890-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA KAROLINE DE FREITAS DALLA SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: LARISSA 

KAROLINE DE FREITAS DALLA SANTA Endereço: RUA PROFESSOR 

FLORIANO SIQUEIRA DE CARVALHO, 88, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78028-301 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para 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. 1011890-35.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.632,44 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LARISSA KAROLINE DE 

FREITAS DALLA SANTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 11 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020062-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIRLEY ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011633-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARTINS FLAMINIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIO 

MARTINS FLAMINIO Endereço: RUA OITO, 70, kit net 01, JARDIM 

PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-088 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. 1011633-10.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.758,31 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de 

Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

AUTOR: MARIO MARTINS FLAMINIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO LUIS FERREIRA, ANDREY REVELES KIST, EDUARDO HENRIQUE 

DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 11 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021051-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEOMARES SILVA DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009800-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANEZ DE PAIVA (TESTEMUNHA)

CARMEN LUCIA BORBA DE PAIVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (TESTEMUNHA)

 

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: RENATO ANEZ DE PAIVA Endereço: RUA PIMENTA BUENO, 901, 

CONDOMINIO VERO APTO 1502, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-190 Nome: CARMEN LUCIA BORBA DE PAIVA Endereço: RUA 

PIMENTA BUENO, 901, CONDOMINIO VERO APTO 1502, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-190 Senhor(a) RENATO ANEZ DE PAIVA e 

outros: 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. 1009800-31.2020.8.11.0041 VALOR DA 

CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: [Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano 

Material]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 15:50 TESTEMUNHA: RENATO 

ANEZ DE PAIVA, CARMEN LUCIA BORBA DE PAIVA Advogado do(a) 

TESTEMUNHA: MARILEI CARDOSO - MT12904-O Advogado do(a) 

TESTEMUNHA: MARILEI CARDOSO - MT12904-O REQUERIDO(A): Banco 

Safra 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, 11 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: 1003691-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ZOZOMAZORE DE ANDREA (REU)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012234-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA BESERRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012234-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENILDA 

APARECIDA BESERRA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012716-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012243-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1012243-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE PEREIRA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

28/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 

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: 1012244-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL PERES PADOVAN PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1012244-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MIGUEL 

PERES PADOVAN PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WELLYNTON ALVES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 
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acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1003789-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENILSON LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012258-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012258-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURO DE 

OLIVEIRA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 28/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1004258-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

DIVINA GOMES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013273-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR MARIA ALMEIDA AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020079-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA FERRER ANDRADE (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016173-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

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:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021731-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI (EXECUTADO)

ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018889-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NATANAEL DA SILVA ALCANTARA (REQUERIDO)

0280657-6 (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002832-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAINA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001704-50.2020.8.11.0001

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:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020664-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ORMOND DE MOURA (EXECUTADO)
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Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020159-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE ALVES DE JESUS (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016557-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE ADRIANA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES TAVARES COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS & GIROLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005836-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDNEI DE FREITAS GONCALVES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004106-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEILA MARCIA JESUS SILVA BOTELHO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012305-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ALMEIDA BOCARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCI PEREIRA TEIXEIRA OAB - MT21303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012305-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA DE 

ALMEIDA BOCARDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NANCI PEREIRA 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT 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: 28/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004727-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca da petição 

juntada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020140-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011201-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALISSA FERREIRA MARTINS ROSA (REQUERIDO)

JESSICA DA SILVA LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008112-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005806-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS GABRIELA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012331-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012331-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON PEREIRA 

DA SILVA SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES, MARCO TULIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: BRDU SPE 

CUIABA 01 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: 28/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1012332-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012332-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON PEREIRA 

DA SILVA SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES, MARCO TULIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: BRDU SPE 

CUIABA 01 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: 28/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 11 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: 1003879-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SONIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012337-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012337-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR PEREIRA 

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: 28/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1012339-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO QUEROBINO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012339-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO 

QUEROBINO MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA 

FATIMA ANTKIEWICZ 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: 28/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 de março de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003397-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015557-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS CAVALCANTE FABIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002866-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE VILALVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012066-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANE PRISCILA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012345-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1012345-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DE 

JEZUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE 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: 28/04/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 11 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: 1007781-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIMAR 

RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: RUA DEZ DE MARÇO, 90, CANJICA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-330 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. 1007781-75.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.227,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO SERGIO BARBOSA ROS REU: 

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA CUIABÁ, 11 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006976-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SILVIA 

JORDAO SIMOES MATHIAS Endereço: RUA GUADALAJARA, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-624 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

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. 1006976-25.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 31.448,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) REQUERENTE: SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CUIABÁ, 11 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: 1012165-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MELO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SUELY MELO 

GUIMARAES Endereço: RUA VENEZUELA, 315, SANTA ROSA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78040-370 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. 1012165-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: SUELY 

MELO GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE TADEU 

JORGE FERNANDES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. CUIABÁ, 

11 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 
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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: 1011379-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO DE 

ARRUDA SILVA Endereço: AVENIDA TUIUIÚ, 485, Quitinete 21, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011379-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARCELO DE ARRUDA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO RICARDO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

11 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.: 53350 Nr: 1777-24.2019.811.0082

 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): Paulo Laurentino Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO EVANGELISTA DO 

CARMO - OAB:25008/O

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 

40, na forma requerida.

2. Com a apresentação dos documentos e informações, dê-se nova vista 

dos autos ao Parquet para ciência e manifestação.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZICLEITON MAGALHAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Brenda Guimarães de 

MoraesJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada 

s e n d o  r e q u e r i d o ,  a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data publicada 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: 1010948-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RIBEIRO MARQUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e 
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julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, I e VI, do CPC.Por disposição legal, é inaplicável condenação ao 

pagamento de custas e honorários.Publique-se. Intime-se.Transitada em 

julgado, arquive-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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003022-10.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DIAS DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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: 

1003022-10.2016.8.11.0001 REQUERENTE: NESTOR DIAS DE LARA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. As partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos da 

Turma Recursal e nada manifestaram. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038461-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES VENANCIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1038461-54.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DOLORES VENANCIO DO 

NASCIMENTO REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRINEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(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: 

1003159-55.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE IRINEU DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As partes foram 

devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e, 

conforme certidão retro, nada manifestaram. Arquive-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: 1001351-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ORSINO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (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: 

1001351-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE ORSINO FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento da ação, bem como para que junte relatório 

médico atualizado que comprove a situação de saúde alegada, bem como 

que informe por quanto tempo necessita do tratamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Após, conclusos. 

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: 1002223-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

João Bosco Santiago Silva (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002223-93.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOÃO BOSCO SANTIAGO 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. As partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos 

da Turma Recursal e nada manifestaram. Arquive-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: 1002445-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA FLORENTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: 

1002445-95.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DAMIANA FLORENTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. As partes foram devidamente intimadas do retorno 

dos autos da Turma Recursal e nada manifestaram. Arquive-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: 1001989-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GREYCE DE MORAES SILVA (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: 

1001989-48.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA GREYCE DE 

MORAES SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As 

partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma 

Recursal e nada manifestaram. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008144-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO LUIZ DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1008144-62.2020.8.11.0001 AUTOR: ALIPIO LUIZ DE SOUZA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002921-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1002921-65.2019.8.11.0001 INTERESSADO: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando o decurso de tempo, determina-se a intimação da parte 

autora para se manifestar quanto ao cumprimento da liminar ou para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003272-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(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: 

1003272-09.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO JOAO DA SILVA 

REQUERIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E 

CAPACITACAO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As partes foram 

devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e nada 

manifestaram. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001108-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001108-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LENIR BORGES MONTEIRO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. As partes foram 

devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e nada 

manifestaram. Arquive-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: 1003000-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDRIANE CRISTHINA CATARIN PERETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-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: 

1003000-78.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDRIANE CRISTHINA CATARIN 

PERETTI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos,etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar as fichas financeiras dos anos de 2013, 

2014, 2017, 2018 e 2019, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprido o 

determinado intime-se o requerido para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. 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: 1003285-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEYBER RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

1003285-08.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE CLEYBER RODRIGUES 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. As partes foram devidamente 

intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e nada manifestaram. 

Arquive-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: 1000812-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3618-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: 

1000812-49.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Haja vista 

o decurso do prazo requerido, intime-se a parte autora para manifestar 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. 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: 1000213-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-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: 

1000213-76.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de id. 

24257674. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão 

que acolhe/rejeita outros embargos, ou despacho/decisão interlocutória no 

âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do 

Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 

9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE dos embargos. Processe-se de acordo com o Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000214-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-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: 

1000214-61.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de id. 

24257678. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão 

que acolhe/rejeita outros embargos, ou despacho/decisão interlocutória no 

âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do 

Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, da Lei n. 

9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE dos embargos. Processe-se de acordo com o Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003086-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARLA BUZETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003086-83.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA CARLA BUZETI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As partes foram 

devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e, 

conforme certidão retro, nada manifestaram. Arquive-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: 1008240-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARANGAO AUTO PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT16378-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: 

1008240-93.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: KARANGAO AUTO PECAS 

LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Declaram-se prejudicados os embargos de declaração que visam 

modificação da suspensão do sobrestamento do feito por ordem do 

tribunal superior, haja vista o julgamento do Tema 810/STF antes da 

apreciação do pedido. Intime-se a parte exequente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), ou, na ausência de causídico, pessoalmente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o pedido de cumprimento de 

sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo 

observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, os 

parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 

12.153/09. 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: 1001590-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PEREIRA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001590-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA MADALENA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As partes foram 

devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e, 

conforme certidão retro, nada manifestaram. Arquive-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: 0505697-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE CASTRO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (EXECUTADO)

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505697-71.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: IVANETE DE CASTRO SANTOS 

EXECUTADO: SANECAP, AGUAS CUIABÁ S/A, CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. As partes foram devidamente intimadas do retorno 

dos autos da Turma Recursal e, conforme certidão retro, nada 

manifestaram. Arquive-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: 1001033-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-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: 

1001033-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SADRAQUE GONCALVES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As 

partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma 

Recursal e, conforme certidão retro, nada manifestaram. Arquive-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: 1002341-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002341-06.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JONAS FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As 

partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma 

Recursal e, conforme certidão retro, nada manifestaram. Arquive-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: 1001354-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSEN FULVIO SEMOTO ANTONIETTI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES OAB - MT22414-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-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: 

1001354-67.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MACKSEN FULVIO SEMOTO 

ANTONIETTI FERNANDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. As partes foram devidamente intimadas do retorno dos autos 

da Turma Recursal e, conforme certidão retro, nada manifestaram. 

Arquive-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: 0500139-84.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

0500139-84.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos, etc. As partes foram devidamente intimadas do 

retorno dos autos da Turma Recursal e, conforme certidão retro, nada 

manifestaram. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001142-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001142-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. As partes foram devidamente intimadas do 

retorno dos autos da Turma Recursal e nada manifestaram. Arquive-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: 1000334-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000334-07.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ZENAIDE CATARINA DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O 

processo encontra-se com acórdão transitado em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001731-38.2017.8.11.0001 REQUERENTE: IVANICE MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Proceda a 

secretaria a atualização no sistema PJe da representação processual, 

conforme requerido, para permitir que as intimações sejam direcionadas 

ao advogado CARLOS FREDERICK DA S.I. DE ALMEIDA - OAB/MT. 7.355 

A. No mais, considerando a irregularidade de intimação acerca da decisão 

que apreciou os embargos de declaração, restitui-se às partes o prazo 

recursal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001143-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-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: 

1001143-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: KATIA VALADARES SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de notificação do juízo emissor da certidão de honorários de 

advogado dativo para remessa de cópia via malote digital haja vista que a 

cópia digital não atende ao especificado no Provimento 11/2017-CM o qual 

determina seja, previamente à emissão da RPV, recolhida pela secretaria 

do juízo a via original selada. Ademais em se tratando de execução de 

título extrajudicial cabe a parte exequente diligenciar para a exibição do 

título. Faculto à exequente juntar aos autos a certidão com selo de 

autenticidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Intime-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: 1008325-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA INES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1008325-63.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GLAUCIA INES PAES DE 

BARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de 

conciliação designada. 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: 1001113-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN FEGURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-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: 

1001113-59.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIAN FEGURI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Para fins de emissão de RPV 

serão consideradas as certidões apresentadas no ID 21756773, as quais 

devem ser retidas. Intime-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: 1008267-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR DA SILVA AVALOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (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: 

1008267-60.2020.8.11.0001 AUTOR: ODIR DA SILVA AVALOS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008292-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA JESUS DE BRITO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1008292-73.2020.8.11.0001 REQUERENTE: PEDROLINA JESUS DE BRITO 

QUEIROZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0501251-59.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-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: 

0501251-59.2013.8.11.0001 REQUERENTE: AILTON LOPES SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e no 

acordão e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09. Após, 
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conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009857-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA JACOBINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (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: 

1009857-72.2020.8.11.0001 AUTOR: CLEITON DE SOUZA JACOBINA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019304-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1019304-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EMERSON DE ALMEIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar 

as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. 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: 1002726-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA MENDONCA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-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: 

1002726-17.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA FERNANDA MENDONCA 

BEZERRA 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. Caso haja descumprimento, junte-se 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 ou requerer o que entender de direito. 

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: 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)

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: 

1010166-93.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO CESAR CORREA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição,o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente 

ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1039311-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VERONESI (REQUERENTE)

DANIELA VERONESI DEBONI (REQUERENTE)

CRISTIANA VERONESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TORRES MILANI OAB - PR27253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DANILO FERNANDES LIMA (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: 

1039311-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNO VERONESI, CRISTIANA 

VERONESI, DANIELA VERONESI DEBONI REQUERIDO: INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, DANILO FERNANDES LIMA Vistos, etc. 

Trata-se de interpelação judicial proposta por BRUNO VERONESI, 

CRISTIANA VERONESI, DANIELA VERONESI DEBONI proposta em face de 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO –INTERMAT e DANILO 

FERNANDES LIMA, presidente da Comissão de Base Digital do Intermat . 

Para fins de interpelação não se admite indagação genérica, o 

questionamento deve ser objetivo para se aferir o próprio interesse de 

agir. Nesse contexto, intimem-se os requerentes para emendarem a 

petição inicial quanto ao pedido contido no item 22, especificamente para 

esclarecerem quais são “as explicações aos questionamentos constantes 

nessa exordial “, que pretendem obter. INDEFERE-SE o pedido contido no 

item 24 haja vista que se trata de providência que deve ser perseguida por 

meio de medida processual adequada à produção de prova. Os demais 

pedidos serão analisados após eventual emenda para a qual o prazo será 

de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1056581-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA CURSINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1056581-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA MARIA PEREIRA 

CURSINE REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV REPRESENTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a parte autora para juntar o ato de 

aposentadoria ou documentação comprobatória que demonstre 

efetivamente estar em inatividade do serviço público, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para 

análise do pedido de tutela de urgência. CUIABÁ, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016112-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-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: 

1016112-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SO LED COMERCIO VAREJISTA 

DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para comprovar a qualidade 

de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 

Complementar nº 123/2006), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. 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: 1009576-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANE PENHA ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (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: 

1009576-19.2020.8.11.0001 TESTEMUNHA: CRISTYANE PENHA ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012301-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA (AUTOR)

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 (REU)

 

PROCESSO n. 1012301-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO ANTONIO 

GOMES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 14/05/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 11 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: 1012321-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETH ROSA DE CASTRO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012321-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUSDETH 

ROSA DE CASTRO MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WELITON DE ALMEIDA SANTOS 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: 14/05/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 11 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: 1001739-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 DECISÃO Processo: 

1001739-10.2020.8.11.0001. AUTOR: MAGNOLIA MOURA DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora pretende 

isenção sobre imposto de renda e contribuição previdenciária por motivo 

de ser portadora de moléstia grave, dentre elas, a sinovite e a 

tenossinovite. Em síntese, diz a parte requerente que é portadora de 

doença incapacitante e está sofrendo retenção sobre imposto de renda e 

descontos previdenciários, o que considera indevidos diante do conteúdo 

da Lei 7.713/88. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição 

sumária, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional 

deferimento da tutela, haja vista o potencial risco de irreversibilidade da 

decisão. Além disso, o deferimento de liminar que implique em condicionar 

a administração a realizar eventual liberação de recursos como ocorre no 

caso de modificação de pagamento de direitos funcionais e isenção ou 

alteração de percentual de retenção de tributos incidentes sobre o 

subsídio de servidor público não deve ser realizada de forma provisória, 

mormente diante dos limites impostos pelos artigos 1ºe § 3º da Lei n° 

8.437/92 e 1º e 2-B da Lei 9494/97. Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela de urgência. 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: 0501628-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE DALLARMI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-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: 

0501628-93.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DANYELLE DALLARMI 

RODRIGUES EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: DANYELLE DALLARMI 

RODRIGUES (CPF N° 616.319.221-49). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – 

(CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$2.340,52 - cálculo no Id. 

16701262. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$2.340,52 (dois mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e dois 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501044-60.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVELI APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501044-60.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ALVELI APARECIDA DOS 

SANTOS BARBOSA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS (CPF N° 107.030.471-91). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – 

(CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$3.797,56 - cálculo no Id. 

26646085. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: R$281,71 Valor total bloqueado: 

R$4.079,27 (quatro mil, setenta e nove reais e vinte e sete centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503938-38.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FECHTNER CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503938-38.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANA FECHTNER CORREA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCIANA FECHTNER CORREA (CPF N° 

594.310.081-49) Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 

03.533.064/0001-46) Valor líquido: R$4.719,46 (cálculo no id. 15611125, 

sendo o valor R$4.247,52 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$471,95 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$4.719,46 (quatro mil, setecentos e 

dezenove reais e quarenta e seis centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje 

nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000179-72.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADA SANTA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000179-72.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: CONRADA SANTA DE LIMA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 
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sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CONRADA SANTA DE LIMA (CPF N° 353.749.771-72). 

Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor 

líquido: R$7.283,75 - cálculo no Id. 26644906. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$7.283,75 (sete mil, duzentos e oitenta e 

três reais e setenta e cinco centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500796-31.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500796-31.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: SEBASTIAO MARTINS 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SEBASTIAO MARTINS (CPF N° 361.947.941-00). 

Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor 

líquido: R$7.223,69 - cálculo no Id. 15612074. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$7.223,69 (sete mil, duzentos e vinte e 

três reais e sessenta e nove centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500198-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISQUINHO PAULO DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500198-09.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISQUINHO PAULO DE 

PINHO EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: FRANCISQUINHO PAULO DE 

PINHO (CPF N° 160.277.101-44). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – 

(CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$15.736,09 - cálculo no Id. 

27216745. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$15.736,09 (quinze mil, setecentos e trinta e seis reais e nove centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500256-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE ALMEIDA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500256-12.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JAILSON DE ALMEIDA DA 

PENHA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: JAILSON DE ALMEIDA DA 

PENHA (CPF N° 044.795.611-61) Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – 

(CNPJ N° 03.533.064/0001-46) Valor líquido: R$7.920,71 (cálculo nos id’s. 

27216787 e 27216788, sendo o valor R$7.200,65 referente ao crédito do 

exequente e o valor de R$720,06 alusivo aos honorários sucumbenciais. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$7.920,71 

(sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e um centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje 

nº 10086 de 22/08/2017.
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500037-33.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA CONCEICAO EVANGELISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500037-33.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JUCILENE DA CONCEICAO 

EVANGELISTA FERREIRA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: JUCILENE DA CONCEICAO 

EVANGELISTA FERREIRA (CPF N° 704.258.841-04). Executado: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$10.422,41 - 

cálculo no Id. 17092385. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$10.422,41 (dez mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 

quarenta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502561-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARANTES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502561-66.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EVANDRO ARANTES 

RODRIGUES EXECUTADO: MUNICIPIO DE CUIABA - MT, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de 

valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado 

conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 

12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: EVANDRO ARANTES RODRIGUES (CPF N° 362.880.121-49). 

Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor 

líquido: R$5.575,99 - cálculo no Id. 27218711. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$617,95 Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) 

Valor total bloqueado: R$6.193,94 (seis mil, cento e noventa e três reais e 

noventa e quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500648-83.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARQUES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500648-83.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIZANGELA MARQUES VIEIRA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ELIZANGELA MARQUES VIEIRA (CPF N° 

813.288.691-72). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 

03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$3.990,11 - cálculo no Id. 16482050. 

Valor para quitação de guia previdenciária: R$130,74 Valor para quitação 

de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$4.120,85 (quatro mil, 

cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501173-65.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 
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0501173-65.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: IVO JESUS DO CARMO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: BEZERRA & FELIX ASSOCIADOS (CNPJ N° 

24.725.074/0001-53). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 

03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$8.152,29 - cálculo no Id. 27266242. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$8.152,29 

(oito mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502825-83.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LUCIEN ROSA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502825-83.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS LUCIEN ROSA E SILVA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: BEZERRA & FELIX ASSOCIADOS (CNPJ N° 

24.725.074/0001-53). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 

03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$6.080,61 - cálculo no Id. 27219151. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$6.080,61 

(seis mil, oitenta reais e sessenta e um centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503099-13.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT16907-O (ADVOGADO(A))

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503099-13.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA 

BARBOSA DE OLIVEIRA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: MARIA AUXILIADORA 

BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF N° 380.066.771-15). Executado: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$2.841,14 - 

cálculo no Id. 17299204. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$2.841,14 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e 

quatorze centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial 

de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504863-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDES SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504863-34.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LARISSA FERNANDES 

SAMPAIO EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: LARISSA FERNANDES 

SAMPAIO (CPF N° 048.977.271-46). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – 

(CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$2.825,64 - cálculo no Id. 

28026909. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$2.825,64 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 
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levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504807-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIRARD RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504807-98.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXANDRE GIRARD RIBEIRO 

DA SILVA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ALEXANDRE GIRARD 

RIBEIRO DA SILVA (CPF N° 028.017.041-64). Executado: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$1.379,72 - 

cálculo no Id. 17299480. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$1.379,72 (hum mil, trezentos e setenta e nove reais e 

setenta e dois centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501067-06.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA COSTA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501067-06.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: TARCISO DA COSTA COELHO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: TARCISO DA COSTA COELHO (CPF N° 

024.927.416-72) Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 

03.533.064/0001-46) Valor líquido: R$15.444,30 (cálculo no id. 27966742, 

sendo o valor R$12.444,95 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$2.999,35 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$111,89 Valor total bloqueado: R$15.556,19 (quinze mil, quinhentos e 

cinquenta e seis reais e dezenove centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje 

nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010334-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARANGON (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:

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: 

1010334-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA MARANGON 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 26552547, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão, alegando erro material do Juízo ao não acolher a 

emenda a inicial. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido, não havendo que se falar em omissão, tendo em 

vista ter agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte 

reclamante buscar em recurso próprio a modificação da sentença. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-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: 0500690-35.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GOMES POUSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500690-35.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE GOMES POUSO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 
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o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ALINE GOMES POUSO (CPF N° 451.926.341-72) 

Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46) Valor 

líquido: R$15.001,96 (cálculo no id. 28305569, sendo o valor R$13.045,18 

referente ao crédito do exequente e o valor de R$1.956,78 alusivo aos 

honorários sucumbenciais. Valor para quitação de guia previdenciária: 

(não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor 

total bloqueado: R$15.001,96 (quinze mil, um real e noventa e seis 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503653-45.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUZIA CARDOSO DO NASCIMENTO OTAVIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503653-45.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SONIA LUZIA CARDOSO DO 

NASCIMENTO OTAVIO EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento 

n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: SONIA LUZIA CARDOSO DO 

NASCIMENTO OTAVIO (CPF N° 275.103.521-34). Executado: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ – (CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$3.026,25 - 

cálculo no Id. 28236925. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total 

bloqueado: R$3.026,25 (três mil, vinte e seis reais e vinte e cinco 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011420-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CARDOSO MARTINELI BRANDAO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011420-04.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: KARINA CARDOSO MARTINELI 

BRANDAO CORREA EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação cujo escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em 

dívida. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009827-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SOKOLOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1009827-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO CARLOS SOKOLOWSKI 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 26502535, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão, alegando erro material do Juízo ao não acolher a 

emenda a inicial. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido, não havendo que se falar em omissão, tendo em 

vista ter agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte 

reclamante buscar em recurso próprio a modificação da sentença. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011088-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FONTES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1011088-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUSTAVO FONTES LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 26507330, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão, alegando erro material do Juízo ao não acolher a 

emenda a inicial. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido, não havendo que se falar em omissão, tendo em 

vista ter agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte 

reclamante buscar em recurso próprio a modificação da sentença. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-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: 1009580-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO 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:

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: 

1009580-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 26500282, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão, alegando erro material do Juízo ao não acolher a 

emenda a inicial. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido, não havendo que se falar em omissão, tendo em 

vista ter agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte 

reclamante buscar em recurso próprio a modificação da sentença. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-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: 0502164-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DE LARA PINTO PARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA KOZOFF OAB - MT16372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502164-07.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DELMA DE LARA PINTO PARDI 

EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GESTÃO, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: DELMA DE LARA PINTO 

PARDI (CPF N° 230.038.121-49). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – 

(CNPJ N° 03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$6.500,00 - cálculo no Id. 

17026738. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013669-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO DE MENESES LYRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1013669-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): HERMANO DE MENESES LYRA 

FILHO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em desfavor da decisão proferida no id. 

28035625, sob o fundamento de que houve vício de omissão, alegando 

erro material do Juízo ao não julgar o mérito da ação, no que se refere à 

aplicação da lei. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos 

exatos limites do pedido, não havendo que se falar em omissão, tendo em 

vista ter agido nos limites legais da ação, portanto, deve a parte 

reclamante buscar em recurso próprio a modificação da sentença. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-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: 1014921-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA DA SILVA (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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014921-79.2016.8.11.0041 AUTOR(A): EDNA APARECIDA DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Trata-se de feito redistribuído por força da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da vara fazendária. Não 

ratifico os atos decisórios. Sem a ratificação não subsiste objeto aos 

embargos de declaração. Com amparo no Enunciado 1, dispenso a 

audiência de conciliação haja vista a apresentação de contestação e 

impugnação. Intimem-se e volvam conclusos para a sentença. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028274-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO DE SA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-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: 

1028274-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE NORBERTO DE SA 

TEIXEIRA 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: 1005878-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005878-05.2020.8.11.0001. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ERIVELTON 

DEBONI DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de reclamação por meio da 

qual a parte autora objetiva obter para si e seu acompanhante carteira de 

acesso gratuito a eventos públicos e privados para pessoa com 

deficiência, em desfavor do Município de Cuiabá. Alega ter seu pedido de 

emissão da carteira de Passe Livre Cultural negado administrativamente, 

mesmo sendo possuidor de deficiência física permanente, invocando a Lei 

Municipal nº 5.634/2013, que assegura o direito de acesso gratuito a 

eventos sócio-culturais para a pessoa com deficiência física e visual e 

seu acompanhante. No caso, não há possibilidade de conceder o pedido 

de tutela de urgência haja vista que não fora demonstrada a 

irreversibilidade dos eventuais danos pela não concessão imediata. 

Ademais, presume-se a legitimidade favor do ato administrativo que 

supostamente negou a pretensão do autor e, desse modo, demanda a 

manifestação do representante do município para esclarecer o fato. Ante 

o exposto, por ora, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009151-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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 Processo: 

1009151-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RONDON TELECOMUNICACOES 

EIRELI - EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO interposta por RONDON 

TELECOMUNICAÇÕES EIRELI em face ao ESTADO DE MATO GROSSO. 

Pretende a parte autora: “A concessão da tutela de urgência, para 

determinar ao Requerido que promova a imediata suspensão do Edital de 

Pregão Eletrônico número 003/2019/SEDEC, atrelado ao Processo número 

403961/2019/SEDEC, ou caso a empresa “Service Network Comércio e 

Serviços de Tecnologia Ltda” já tenha iniciado a prestação dos serviços, 

que sejam imediatamente suspensos até ulterior decisão deste r. Juízo, 

sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. 

Alega ter seu recurso administrativo negado, pelo que postula 

judicialmente pela desqualificação da vencedora por suposta 

irregularidade na licitação ocorrida, com a eventual nomeação da autora 

como vencedora do certame. No caso, verifica-se que não há 

possibilidade de conceder o pedido de tutela de urgência, haja vista que, 

conforme apurado no recurso administrativo juntado aos ids. 29716978, 

2971679 e 29716980 presume-se a legitimidade favor do ato administrativo 

que negou a pretensão do autor e, desse modo, demanda a manifestação 

do representante do Estado para esclarecer o fato. Ante o exposto, por 

ora, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052276-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

MARCIO DE ASSIS SOARES OAB - 631.805.961-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052276-21.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELENICE 

BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES REPRESENTANTE: MARCIO DE 

ASSIS SOARES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de reclamação 

na qual a parte autora pleiteia pela concessão do adicional de 25% sobre 

o benefício de aposentadoria por invalidez até o julgamento da ação. Alega 

que contraiu a doença incapacitante e foi aposentada por invalidez, 

portanto, aduz ter direito ao adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei 

8.213/91. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Na espécie incide vedação ao deferimento da tutela na 

forma pretendida, haja vista que determinar o pagamento imediato implica 

em condicionar a Fazenda Pública realizar liberação de recurso, o que não 

é possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos 

pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 9494/97[2]. Ante o exposto, indefere-se o 

pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 
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requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do 

Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 

7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 

5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 

de junho de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 

de 2001). g.n.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501246-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAREBE EURISTE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501246-03.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JAREBE EURISTE DE MORAES 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JAREBE EURISTE DE MORAES (CPF N° 

107.671.851-53). Executado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ – (CNPJ N° 

03.533.064/0001-46). Valor líquido: R$23.997,61 - cálculo no Id. 16727409. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$23.997,61 

(vinte e três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-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: 

1000996-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JHONE DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado relatório. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de débito c/c Restituição de Valores Pagos c/c Reparação por 

Danos Morais decorrente de Responsabilidade Objetiva com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por JHONE DA SILVA FERREIRA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a declaração de 

inexistência de débito constante no IPVA/2018 do veículo de sua 

propriedade FORD/KA Placa NPI9193, Renavam 337360154, a restituição 

do valor pago a maior no montante de R$ 51,20 (cinquenta e um reais e 

vinte centavos), bem como a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). A liminar foi deferida de modo a propiciar o acesso a certidão 

negativa e documento de quitação para fins de comprovação de 

inexistência de cobrança tributária de IPVA relativo ao exercício 2018. 

Citado, o requerido não compareceu a audiência de conciliação, contudo 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. I – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

Rejeita-se a preliminar suscitada, eis que a pretensão autoral abrange 

outros interesses além da declaração de inexigibilidade de débito relativo 

ao IPVA/2018. II - MÉRITO Aduz a parte requerente que, por erro atribuído 

ao aplicativo do Banco do Brasil, pagou em duplicidade a guia de IPVA 

relativa ao ano de 2017 no valor de R$ 382,66 (trezentos e oitenta e dois 

reais e sessenta e seis centavos). Por isso solicitou administrativamente a 

restituição do valor pago a maior junto a Secretaria de Estado de Fazenda 

–SEFAZ/MT. A decisão conclusiva do Processo Administrativo n.º 

5280158/2017 reconheceu que a SEFAZ/MT recebeu valor a maior, sendo 

então deferida a compensação da referido crédito com o tributo devido ao 

exercício de 2018. No entanto, embora a autoridade fiscal tenha 

reconhecido o crédito, não foi realizada a baixa automaticamente e, 

quando tentou obter o documento relativo ao licenciamento 2018, constou 

o débito relativo ao IPVA/2018 no valor de R$ 331,46 (trezentos e trinta e 

um reais e quarenta e seis centavos). Argumenta que sofreu 

constrangimento, pois não conseguiu obter o CRLV (Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículos), documento de porte obrigatório, 

sofreu abordagem da autoridade de trânsito com aplicação de multa. Alega 

que a compensação ocorreu apenas após a propositura da presente ação 

e, considerando o valor do IPVA/2018 no montante de R$ 331,46 

(trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) e o valor do 

crédito no montante de R$ 382,66, aduz que após a compensação restou 

crédito em seu favor no montante de R$ 51,20 (cinquenta e um reais e 

vinte centavos). Requer a declaração de inexistência de débito relativo ao 

IPVA 2018, a restituição do valor de R$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte 

centavos) pago a maior, bem como ao pagamento de indenização a título 

de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O requerido 

alega que a compensação não ocorre de forma automática, sendo 

necessária a solicitação administrativa para conclusão do procedimento, 

bem como reconhece o novo crédito em favor do requerente no montante 

de R$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos), contudo, requer sua 

utilização para nova compensação para quitação do IPVA/2019. Pois bem. 

Resta incontroverso a comprovação de dois lançamentos idênticos na 

conta corrente na mesma data; decisão administrativa, com identificação 

da autoridade fiscal, de reconhecimento de crédito disponível ao 

contribuinte (pag. 24 – remissão ao processo administrativo SEFAZ n.º 

5280158/2017); bem como o crédito de R$ 51,20 (cinquenta e um reais e 

vinte centavos), confirmado em sede de contestação. Em consulta ao site 

da SEFAZ verifica-se registro de débito de IPVA relativo ao ano de 2019 

no importe de R$ 321,66 (trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis 

centavos) em relação ao veículo FORD/KA Flex, Placa NPI9193, já inscrito, 

inclusive, em dívida ativa. Desse modo, faz jus ao requerente a restituição 

do valor de R$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos). Não há 

como acolher o pedido de indenização por danos morais porque ausentes 

os requisitos da responsabilidade civil, notadamente porque inexiste 

qualquer comprovação de que sofreu a abordagem da autoridade de 

trânsito com aplicação de multa por ausência de CRLV. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento, a título de danos materiais em favor do 

requerente, do valor de R$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos) 

acrescido, a partir da citação, de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do evento 
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danoso e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002465-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MATTOS DOURADO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002465-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO DE MATTOS 

DOURADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. Trata-se de 

reclamação proposta em face do Estado de Mato Grosso na qual a parte 

autora postula ordem judicial que determine a suspensão de desconto 

previdenciário sobre o cargo comissionado. Intimada para apresentar 

cópia do procedimento administrativo que tenha resultado no indeferimento 

do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de agir e que há 

pretensão resistida, a parte autora não o apresentou. O Supremo Tribunal 

Federal já decidiu que a instituição das condições da ação é compatível 

com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos termos da tese de 

repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: 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. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 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. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se que a 

demonstração de recusa administrativa é essencial para se comprovar o 

interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1005165-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA PRAEIRO CARVALHO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1005165-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAIRA PRAEIRO CARVALHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. Trata-se de 

reclamação proposta em face do Estado de Mato Grosso na qual a parte 

autora postula ordem judicial que determine a suspensão de desconto 

previdenciário sobre adicional de insalubridade. Intimada para apresentar 

cópia do procedimento administrativo que tenha resultado no indeferimento 

do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de agir e que há 

pretensão resistida, a parte autora respondeu que “O requerente, como 

qualquer cidadão brasileiro, tem o direito de escolher, qual será a sua 

iniciativa, frente ao poder judicial ou de forma administrativa...”. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a instituição das condições da ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos termos 

da tese de repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: 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. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 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. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se que a 

demonstração de recusa administrativa é essencial para se comprovar o 

interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018592-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1018592-08.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ALESSANDRA DE OLIVEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002075-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUELA CARINE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS OAB - MT26427/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: 

1002075-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EMMANUELA CARINE 

GONCALVES DE ARRUDA 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030837-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS OAB - MT26427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1030837-51.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA VILMA 

DA COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002971-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY SEBASTIANA LECHNER MONTEIRO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002971-28.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JANIELLY SEBASTIANA 

LECHNER MONTEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se do termo de audiência (ID. 18625290) 

que a parte autora Janiely Sebastiana Lechner Monteiro Correia não 

compareceu à sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam 

naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora JANIELY SEBASTIANA LECHNER MONTEIRO CORREIA à 

audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 

condena-se a requerente ao pagamento das custas processuais, por 

aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134156 Nr: 667-50.2019.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Nascimento Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaque Rocha Nunes - 

OAB:OAB/MT 8.125

 Vistos, etc.Tendo em vista que o Autor do fato informou possuir 

advogado (fl.42) e este não ter sido localizado no cadastro da OAB (fl.43), 

DETERMINO que a Senhora Gestora certifique se o Autor do fato possui 

outro processo em trâmite e, caso positivo, intime-se o advogado 

cadastrado no referido procedimento para apresentar defesa ou requerer 

o que entender de direito.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138855 Nr: 5004-82.2019.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci dos Santos Ferreira, Francielle do 

Nascimento Cintra Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welbert Mauro Ferreira - 

OAB:OAB/MT 13.334-A
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 Vistos, etc. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado 

pela autoridade policial para apurar a prática, em tese, dos crimes de 

Ameaça (art. 147 do CP), Calúnia (art. 138 do CP), Difamação (art. 139) e 

Injúria (art.140 do CP), supostamente praticados pelos autores dos fatos, 

já qualificados nos autos.À fl. 22, consta manifestação da vítima pelo 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Instado a manifestar, (...)Diante do exposto, considerando que nos delitos 

imputados aos autores dos fatos, Ameaça (art. 147 do CP) e crimes 

contra a honra (Calúnia, Difamação e Injúria), a ação penal é, 

respectivamente, pública condicionada à representação e privada, tendo a 

vítima se RETRATADO EXPRESSAMENTE da representação ofertada às 

fls. 08 e 09, e RENUNCIADO ao direito de propor queixa-crime, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores dos fatos, nos termos do art. 107, 

V, do Código Penal. Dispensada a intimação das partes, conforme 

orientação dos Enunciados Criminais nº 104 e 105 do 

FONAJE.PROCEDAM-SE às baixas necessárias e encaminhem-se os 

autos ao arquivo.Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139049 Nr: 5117-36.2019.811.0062

 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: Nelci dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caique Henrique Robaina de Vilhena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welbert Mauro Ferreira - 

OAB:OAB/MT 13.334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de queixa-crime proposta por NELCI SANTOS 

FERREIRA em desfavor do autor dos fatos, CAIO HENRIQUE ROBAINA DE 

VILHENA, devidamente qualificado nos autos, para apurar a suposta 

prática dos crimes de DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, previstos nos artigos 139 e 

140 do Código Penal.À fl. 23, consta manifestação da vítima pelo 

desinteresse no prosseguimento do feito.Instado a se manifestar, o ilustre 

representante do Ministério Público requereu o arquivamento do feito, 

diante da desistência da querelante/vítima (fl. 24).Em síntese é o relatório. 

DECIDO.Assiste razão ao representante do Ministério Público.Após análise 

dos autos, verifico que o querelante manifestou pela desistência do 

presente procedimento (fl. 23).(...)Diante do exposto, em consonância com 

o parecer ministerial, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA formulado 

pelo querelante, e, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, depois de 

cumpridas as formalidades legais.Intimem-se as partes, observando-se o 

art. 980, §, 7º, da CNGC – Foro Judicial.Às providências.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140722 Nr: 6634-76.2019.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Repres. Legal - Energisa Distribuidora de 

Energia Elétrica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos, etc.Constata-se dos autos que o autor dos fatos, devidamente 

qualificado, em tese, teria cometido o crime previsto no artigo 66 do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Instado a se manifestar, o 

digno membro do Ministério Público requereu o arquivamento dos autos, 

ante a atipicidade da conduta.(...)Diante do exposto, ACOLHO a promoção 

ministerial e DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A 

ATIPICIDADE DA CONDUTA, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código 

de Processo Penal, depois de cumpridas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se as partes.Dê-se ciência ao Ministério Público e ao 

Defensor, caso constituído.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140728 Nr: 6640-83.2019.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal da Loja Novo Mundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441

 Vistos, etc.Constata-se dos autos que o autor dos fatos, devidamente 

qualificado, em tese, teria cometido o crime previsto no artigo 66 do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90). Instado a se manifestar, o 

digno membro do Ministério Público requereu o arquivamento dos autos, 

ante a atipicidade da conduta.É o relatório.(...)Diante do exposto, ACOLHO 

a promoção ministerial e DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE 

A ATIPICIDADE DA CONDUTA, nos termos do artigo 397, inciso III, do 

Código de Processo Penal, depois de cumpridas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se as partes, observando-se o disposto no art. 980, 

§ 7º da CNGC - Foro Judicial.Cumpra-se.
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